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Toon , in het jaar 1813 , de gezegende omvventeling in ons vaderland de voormalige handelsbetiaekkingen met onze naburen , de Engelschen , weder verlevendigde , werd ook de lust tot het aanleeren hunner zoo schoone, hoewel nit zeer ongelijkaardige deelen bestaande,
tale op nieuw bij onze landgenooten opgewekt. Om hare beoefening
gemakkelijk to waken, werden er eene menigte werkjes over de Engelsehe taal in het Licht gegeven. Zonder ons met het onderzoeken
van hunne waarde bezig te howlen, zullen wij alleen zeggen, dat
men in de noodzakelijkste behoeften dienaangaande heeft voorzien. Van
tijd tot tijd heeft men ons lees- en vertaalboeken , woordenlijsten, samenspraken , spraakkunsten, enz. geleverd, zonder dat het nog iemand
gewaagd heeft, een Woordenbcek uit te geven overeenkomstig de behoeften van onzen tijd. Eene levende taal, Loch, is aan gedurige veranderingen onderhevig : gebruikelijke woorden verouderen en worden
allengskens door andere vervangen , of woorden, die sedert lang in onbruik waren , worden in de taal weder ingelijfd. Van daar, , dat een
Woordenboek , hetwelk eenmaal alle behoeften vervulde , na verloop
van eenige jaren veel van zijne waarde verliest en hoe langer hoe
onbruikbaarder wordt. Het is waar , behalve zeer uitmuntende buitenIandsche Woordenboeken en het verouderde van SEWEL , bezitten wij
de werken van HOLTROP en van JANSON , welke beide hunne waarde
hebben; doch het ontbrak, volgens het oordeel van deskundigen, als nog
aan een Woordenboek , dat een' gepasten middelweg houdt tusschen
het te veel en het te weinig.
Het in zijne soort voortreffelijke Woordenboek van HOLTROP is echter
minder geschikt voor den beginner, dan voor hem, die reeds aanmerkelijke vorderingen in het Engelsch gemaakt heeft, en van tijd tot tijd
eene bijzondere beteekenis van een woord of de eene of andere weinig
voorkomende uitdrukking wil naslaan , en , hiervan overtuigt wij de
ondervinding, zeer zelden zal hij het onvoldaan moeten nederleggen.
De beginner daarentegen, die bijna elk woord moet opzoeken , kan met
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zulk een uitgebreid werk niet te regt : hij slaat een artikel op , neemt
het eerste woord het beste , dat hij vindt , dewij1 hij er tegen opziet ,
ja menigmaal den tijd niet heeft , (ten einde zijne tank bij tijds of te
hebben ,) om een artikel van eene geheele, zeer compres gedrukte, blad;
zijne over te lezen.
\Vat de zoogenoemde Zakwoordenboeken betreft , deze 20 van
zeer weinig nut , indien ze niet alle gebruikelijke woorden bevatten ,
en daarvan ten minste de hoofdbeteekenissen verklaren. Onder deze
kiasse behoort dat van JANSON. Hoewel de tweede uitgave de eerste
verre overtreft , zoekt men er echter zeer vele woorden te vergeefs in.
In het Woordenboek, dat thans het publiek wordt aangeboden, heeft
men getracht , de twee uitersten te vermijden , namelijk te groote
gebreidheid en te groote beknoptheid. In hoe verre hieraan voldaan is,
laten wij aan het oordeel van bevoegde kunstregters over, en zullen
alle bescheidene aanmerkingen en teregtwijzingen in dank aannemen.
Om dozen arbeid uit het ware oogpunt te beschouwen , en om het
gebruik daarvan gemakkelijk te maken, zal het noodig zijn, den lezer
met bet plan bekend te maken, waarnaar het ontworpen is.
Het doel des bewerkers was : een Woordenboek te leveren van de
Engelsche taal , zoo beknopt , en zoo volledig tevens , als mogelijk was.
Hierom is men zeer spaarzaam geweest met het plaatsen van spreekwoorden en zoogenoemde phrases, en heeft zorgvuldiglijk de tulke
vermeden , die , wanneer de gebruiker elk woord op zich zelf verstaat ,
zich zelven verklaren. Van de verouderde woorden zijn die opgenomen ,
welke nog veelvuldig bij de klassieke Engelsche Schrij vers voorkomen.
Met de kunstwoorden is men spaarzamer geweest, dewijl zij Loch in
Pen Woordenboek , als dit , zelden gezocht worden.
Een ander voorregt , waardoor zich dit Woordenboek boven vele andere onderscheidt, is , dat het zoodanig is ingerigt , dat het opslaan ,
hoe lang een artikel ook moge zijn, zeer gemakkelijk valt , niettegenstaande men, om plaats te winnen„ de zelfde woorden die als verschillende rededeelen voorkomen , in het zelfde artikel heeft geplaatst. Wij zullen dit door een voorbeeld trachten duidelijk te maken en daartoe
Break kiezen. Dit woord komt eerst voor als : s. (znev.), in zijne
verschillende beteekenissen , die door * — onderscheiden zijn. Moet men
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het echter als werkwoord hebben , met een' oogopslag kan men zien ,
waar het begint , doordien men de verschillende rededeelen door eene
ruimte of door een dwarstreepje : , gescheiden heeft. Nu vindt men
eerst de enkele actieve beteekenissen; dan volgen de moeijelijkste verbindingen met andere woorden , die aan de hoofdbeteekenis eenige wijziging geven; vervolgens figuurlijke , spreekwoordelijke , of kunstuitdrukkingen.
Eindelijk komt to Break, v. a. voor in verbinding met voorzetsels en
Nwoorden , die in de Engelsche taal zulke afwijkende beteekenissen
bij de werkw. voortbrengen , in alphabetische orde , met cijfers onderseheiden. Nu heeft men : *— , v. n. , weder in alle opzigten behandeld , als : to Break , v. a. leder ziet dus gemakkelijk in, dat de gebruiker , slechts eenigszins met het plan bekend , in een' oogenblik de
verlangde beteekenis of uitdrukking kan vinden, zonder dat hij een artikel woord voor woord behoeft over to lezen.
ZUTPHEN,

September, 1822.

D. BOMHOFF , Hz,

VOORBERIGT
VOOR DEZEN NIEUWEN DRU K.

Naauwelijks was de eerste druk van dit Engelsch-Nederduitsch
Woordenboek ten jare 1822 in het licht verschenen , of er deden zich
van vele zijden klagten hooren over onvolledigheid. Deze klagten waren
maar al to gegrond , dewij1 de oorspronkelijke Schrijver,, — die bij het
woord Other zijne taak aan mij overliet, — het werk op ee.ne to klei-
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ne schaal had aangelegd. Duizenden van de gebruikelijkste woorden
beteekenissen en uitdrukkingen werden er te vergeefs in gezocht.
De Uitgever,, die hiervan kennis droeg en de aanzienlijke partij overgedrukte 2de deelen wilde completeren door het bijdrukken van lste
deelen , droeg mij de taak op, dit deel volgens de tegenwoordige
hoefte in te rigten, welke ik naar mijn beste vermogen vervulde.
Om aan dit Woordenboek de hoogst mogelijke volledigheid en bruikbaarheid te geven , heb ik artikel voor artikel met de uiterste zorg
nagezien en aangevuld. De bijzonderheden echter, waardoor zich deze
druk hoofdzakelijk van den vorigen onderscheidt , zijn :
1.) Bij de zelfstandige naamwoorden zijn de onregelmatige meervou,
den vermeld , benevens de voorzetsels , die zij in sommige gevallen
achter zich vorderen ;
2.) Bij de bijvoegelijke naamwoorden zijn de voorzetsels opgegeven ,
die zij in voorkomende gevallen achter zich vereischen ;
3.) Bij de werkwoorden zijn met de meest mogelijke naauwkeurigheid de voorzetsels en andere particulae opgegeven , die zij achter zich
bekomen en waardoor zoo onderscheidene bete ekenissen ontstaan ;
4.) Duizenden samengestelde woorden zijn opgenomen ;
5.) Vele woorden, die bij vroegere schrijvers voorkomen , hebben
eene plaats gevonden met bijvoeging van de namen der Schrijvers ,
die ze gebezigd hebben ;
6.) Eene reeks van nieuwe woorden , die in de laatste jaren in gobruik zijn gekomen ;
7.) De lijst der eigennamen aan het einde is geheel omgewerkt ;
8.) De lijst der onregelmatige werkwoorden is geheel vernieuwd.
Deze aanmerkelijke uitbreiding is oorzaak , dat, niettegenstaande de
pagina's van dezen nieuwen druk grooter zijn , dan die der eerste uitgave , het getal bladziji den met 371 heeft moeten vermeerderd werden.
Mogt bet blijken , dat ik aan dit werk mijne krachten niet vruchteloos heb besteed , dan zal het mij steeds tot eene aangename herinne.
ring verstrekken.
ZUTPHEN,
Junij , 1848.

D. BOMHOFF ,

De 'leer Dr. J. P. AREND Lector aan het Gymnasium to Amsterdam gaf , in de Boekzaal voor Julij
1849 , van dezen nieuwen druk het volgende getuigenis
Wij bevelen de derde uitgaaf van dit prijzenswaardig Woordenwaarin to groote uitgebreidheid en to groote beknoptheid
•tevens gelukkig vermeden zijn, elken beoefenaar der Engelsche
taal , ruimschoots aan. De bijzonderhed en , door Welke de tegenwoordige druk zich van de vorige onderscheidt zijn hoofdzakelijk :
(zie de opgave daarvan onder No. 1-8, in nevenstaand Voorberigt).
Door deze wezenliike verbeteringen overtratthans
dit werk alle in ooze taal. bestaande Engelsche
Woordenboeken to volledighet d, d o e
treffende bewerking en bruikbaarheid.
En ofschoou deze herdruk met bijna vier honclerd bladzijden , en
alzoo sneer dan een derde , is vermeerderd geworden , heeft de Uitgever editor den prijs der beide deelen niet verhoogd. De uitvoering verdient 'of; het papier is good , de druk zuiver , de correctie
onberispelijk.
De Heer BOMHOFF heeft zich uitmuntend van zijne moeijelijke
tack gekweten en zijn! room als Lexicograaph gehandhaa fd A.
boek ,
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NAAMLUST
der schrijvers, wier gezag bij ongebruikelijke of verouderde woorden is
aangevoerd, met vermelding in ronde getallen van den tijd , waarin
zij als schrijvers bloeiden. Bij min bekende schrijvers is slechts
het jaartal, niet den naam, opgegeven,
1720. Donne,
2620.
173o. Drayton,
162o.
1720. Dryden,,
1680.
1560. Ellis,
Ascharn,
2750.
171o. Elyot , (Dictionary ,)
Atterbury,
1540.
1700. Evelyn,
1670.
Ayliffe,
1600. Fairfax, (poet,)
1620.
B aco n ,
1740. Fell, ( Bp. )
1660.
Baley, (Dictionary,)
1590. Feltham,
1670.
Barret, (Dictionary ,)
166o. Ford, (dram. poet.)
Barrow,
1630.
i660.
B. en FL (Beaumont enFletcher,) 1600. Fuller,
1700. Gay,
2720.
Bentley,
1760. Gayton,
Bickerstaff,
1650.
2670.
1650. Glanvil,
Boyle,
2640. Goldsmith ,
Bramhall, (Bishop,)2770.
Brewer,
1630. Gower,
1360.
1630. Gray ,
Broome, (or Brome ,)2750.
Grew,
Brown, (Sir 1640.
Thomas,)1.670.
Bryant,
2770. Hakewill,
1630.
2650.
Burnet,
2690. Hale, (Judge)
Burton,2-630.
161o. Hales,
174o. Hall, (Bishop)
1610.
Butler, (Bishop,)
1670. Hammond,
165o.
Butler, (Samuel : Hudibras,)
1600. Harris,
Camden, (antiquary ,)
2750.
Carew,2,30.
1590. Harvey,
1600. Herbert,
1630.
Chapman,
Chaucer,
165o.
1370. Holder,
1740.(Lord),26go.
Hooker,
Chesterfield
Cheyne,
165o.
1720. Howell,
Chillingworth ,
1640. Hudibras , (by S. Butler)
1670.
1660. B. ion. (Ben Jonson),
Clarendon (Lord),
26x0
Clarke,
1720. Knolles ,
o
160.
1610. l'Estrange,
2670.
Cockeram, (Dictionary ,)
Congreve,i6go.
1700. Locke,
Cotgrave, (Dictionary,)
162o. Marston,
160o.
Cowel, (Law ,)
1630.
161o. May,
Cowley,
1600.
163o. Middleton,
Daniel,
2670.
i600. Milton,
Davies,
1610. More,. (Sir F. )
Denham,
2670 .
1650. More, (Henry)
1720.
Denham,
2720. Mortimer, (Husbandry,)
Digby (Sir Kernelin),165o.
1650. Mountagu,
Addison,
Ainsworth, (Dictionary ,)

15.11k311,13ST DEB, SCHR.IiVEB.S.
Norris,
Peacham , (Emblens,)
Pearson,
Petty, (Sir 'William)
Philips, (John)
Philips, (Ambrose)
Pope ,
Potter, (Archbishop)
Prior,
Ralegh, (Sir W.)
Ray, (naturalist)
Richardson, ( novelist)
Sanderson, (Bishop)
Sandys,
Selden,
Shaftesbury, (Earl of)

1700.
16io.
1660.
i65o.
1700.
1710.
1720.
1720.
1700.
1610.

Spelman , (antiquary,)
Spenser,

1630.
zc80.
1670.
2700.

Surrey, (Earl of)

2540.
1720.

1750.
1640.
1630.
1620.
1700.
1600.
163o.
1580.
1500.
2760.
1660.
1730.

Tillotson ,
Tosser, (Husbandry)
Walton, (Izaak)
Waterhouse,
Watts,
-Wickliffe ,
Wood, (Anthony)
Woodward, (naturalist,)
Worcester, (Marquis of)
Wotton, (Sir H.)
Young,

Sprat,
Stripe ,
Suckling,

Swift,
Tatler,, (Steele, etc.)
Taylor, (Bishop)
Temple, (Sir W.)

1670. Thomson,

Shakspeare,

Sherwood, (Dictionary ,)
Sidney, (Sir Phil.)
Skelton,
Smollett,
South,
Southern,
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AANWLIZING
DER

VERKORTINGEN
..-...1.14ers.,-...

Aanm. beteekent Aanmerking.
/I
bijvoegelijk naamwoord.
adj.
e'
bijwoord.
adv.
e'
lidwoord.
art.
/1
samenstelling.
compost
^
voegwoord.
conj.
bepaald; bepalend.
0
def.
v
verbogen.
dee'.

1640.

2720.
165o.
1680.
1730.
1670.
1570.
1660.
1660.
1720.
1370.
163o.
1700.
xbso.
2620.
1740.

AANWIJZING

DER

VERKORTINGEN.

aanwijzend.
gemeenzaam.
figuurlijk.
a
gemeen.
on.bepaald ; niet-bepalend.
,
onscheidbaar.
a
tusschenwerpseL
a
vragend.
mannelijk.
a
Rota bene (let wel).
a
telwoord.
onzijdig.
u
deelwoord.
,
verleden,
persoon ; persoonlijk.
meervoud.
hezittelijk.
a
voorzetseL
tegenwoordig.
a
voorn.aamw oord.
a
spreekwoo rd.
betrekkelijk.
a
zelfstandig naamwoord,
a
enkelvoud.
bedrijvend (overgankelijk) werkwoord.
a
onpersoonlijk (een-persoonlijk) werkwoord.
a
onzijdig (niet-overgankelijk) werkwoord.
vrouwelijk.
a
afwijkende beteekenis.
---, staat iii pIaats van het woord ,dat aan het hGofil des artikels voorkomt .
demon. heteekent

fam.
fig.
gem.
indef.
insep.
int.
inter.
m.
NB.
numb.
Q.
part.
pass.
pers.
plur.
poss.
Preppres.
pron.
prov.
IA
s:
sing.
V. a.
v. imp.
V. n,
vr.

ff

ff

0

ff

a

ff

9

0

(7

a

If

0
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A.
A
A, s. de letter, .1 I, vr.
A, indef. an. Een, Eene., Aattn.

ABAS
Abactor,, 04 Peedief, wake gelteele kw:-

den steel:, m.

In het Eng. onveranderd voor alle geslachten , doch naar den volgenden regel
to verwisselen met An : Het niet bep.
lidw. is A, wanneer het ontaiddellifle
daarop volgende woord, hetzij zelfst. ,
bijv., bij- of deelwoord, met een' medeklinker aanvangt, de y (zie Y) en scherpe
u (zieU) daaronder begrepest, aismede
de hoorbare h (zie 1-1), ;nits in het 'notsee geval de klemloon op de eerste lettergreep des woords voile. An words gebezigd
Ivor de koorbare h r wanneer de kkmtoon
niet op de eerste lettergreep vat alsmede
p oor eene stoma h, en voor alit klinkers , de y ah medeklinker en de scherpe
u daaronder niet begrepen. Des a vahfr
Man, Wotan, Year, 1Jsual, Useful,
Hero, History; doch n y ear Heroic,

Abacus, s. Rekentafel. 24 —, Dekplaat,

yr. of Dekstuk (van het kapiteel eenee
kolom), o.
Abaft, adv. Van het voor- naar het acts.
teteinde (op een schip).
Abaisance, zie Obeisanek,
Abalienate, v. a. Pervrtemden 1 4.i.elf:
keerig makers.
Abalienation,s. Pervreenaing, yr.
E0 Abandon, v. a. relaten.* — , laten varen, Opgeven.* — , Perzaken ,
Overgeven; to—one's self to sorrow,Zsch
aan de droefheid overgeven ; — ed to
sottish credulity, /Ian' dwaze bifgeloovigheid overgegeven. Zie ook Abandoned.
Abandoned, adj. Ten hoogste snood, Oa-

taard ; Au — wretch, iEen overgegeven
booswicht,
Abandoner, m. Verlateei , me
Abandonment, s. Perlattg, yr. • —, Per.
laten toestand , m. , reiatenheid, yr.
Abannition, s.: bij regt 41„ETithanning
voor een of twee jar i (wegens mousing), yr.
Abaptiscon, s. bij befili., Trepaneer.
boor, Schedelboor, vr,,, Trepaan, tn.Jkbarcy, s. Owcrzadelifkheid , yr.
to Abare, v. a. verout4, Ontblooten.
Abarticula-tion,s. bij ontleedk., eene b,--

Historical, Heir, Hour, 'clad, Uninteresting, Anchor, Organ. (Zie ook de
ilanm. op Article.) * voor on, o',
als: A foot , Te-voet ; to Go a hunting,
Goan jagen , Op de jags gaan , Two a
clock, (beter : Two o' clock), Twee
seer. A, insep, prep. for compos., eene

e

ontstentenis aandaid.,en overeenkomende

met het Ned. On, . achterz.
Apetalous , Bladerloos ; Aphilauthropy,
Onmenschlievendheid.

Abacist, s, Rekenaar
Aback, ads. Naar aeluerert, Dtgen

zonder tot bewegelifkheid geseltikte ge-

mast.

vele& Jett fieofddekset der
r el r ehe koningets.
f4G, ig01131 DCC,

Abacot
P

2

fidvoeging-, Geleding, yr.
to Abase , v., a. Nederigereen ;f: fig: Pernederent 4 - ,, Lager' flla en
k i AO Vethiten, 4" `r.; flayA.;.: ©l., ii$A; ta, -... tit:
"

ABEC

ABAS
flag , De vleg strijken. 'pie ook
Abased.
Abved , part., zie to Abase ; inzond. in de

eenen abt ory an eene abdis , o.

eener abdjj , yr.

Kerk

Pijlaarbifter,, tn. ,
waPenschildk. , Met de punt nederwaarts.
Kloosterzwijn (monnik die zich
to Abash , v. a. Beschaamd waken ; to
luiheid en schijnheiligheid vetmest,)o.
Be abashed A T a person or a thing, rich Abbot , s. Abe, m.
over iemand of lets schamen. Aanm. Abbotship , s. ilhtschap , a., Waardighefid
Yroeger plagt men of in picots van at to
van abt of abdis, yr.
bezigem
to Abbreviate , v. a. Verkorten.
to Abate, v. a. & n. Verminderen ,
Abbreviate , s. Uittreksel , Kort begrip, o.
nemen, Korten , (zoo wel in den be- Abbreviation , s. Verkorting, yr.
drifvenden als niet bedrijvenden zin); Abbreviator , s. Verkorter,, tn.
to — something o f or FROM the price of Abbreviatory,, adj. Verkortend.
goods, Den pills der goederen afzetten
Abbreviature , s. in het scht
, Verkar.
of verminderen to—something of one's
tingsteeken. — , Kort Legrip , o.
right, Een gedeeite van zijn regt afstaan; Abb • wool, zie Abb.
Some diseases have abated of their virulenAbdt...rian,adj.Vaniibdera.*—,bij geneesk.
ce , Eenige ziekten zijn in hoosaardigheid
An — laughter, Onmatig la then.
verminderd. * , v. a. van eene wet, Abdicant , adj. Nederleggend Gets, of a
iferroepen , iffschaffen.*—, van munten ,
thing). * s. Die nederlegt , afstand
4rnetten,* — ,bij regtsgel. , Ontzeggen
doer.
of .elfwijzen, nit hoofde eener nulliteit ; to Abdicate, v, a. Nederleggen , ilfstand
doer; van. * , v. IL zijn regt of
ook : Voor den nog niet opgekomenen,
wettigen erfgenaam aanvaarden of in
stand doen. *—, De regering nederleggen,
bezit nemen. * , in de rijsch. , Railfstand van de regering doen.
batteren , (van het paard sprekende : In Abdication , s. ilfitand m., Nederlegging
het courbetteren de beide achterheenen
der regering. * — , bij regt,gel. , Ktzale gelijk , in din tempo, op den grond
king der vaderlijke hetrekkihg , yr.
brengen ; van den miter; Lie; peat d die Abdicative , adj. iffstand of Nederlegging
beweging doen ?oaken).
(van eenige waardigheitl) noes zich &yenAbatement, s. Veimindering,enz.,vr., zie
gelid° of veroo, zakende.
to Abate ; ook Korting (in den zin van
Abditive , adj. Verhergenti.
de gekorte som), yr,
Abditory,, s. Bergplaat, , Schuilplaats,vr.
Abater, s. De persoon of De oorzaak,
Abdomen, s. Onderhuik ,
waardoor eene vermindering word; to Abdominal, Abdominous , adj. Tot den
weeg gebragt ;
verder to Abate,
onderbulk behoorende, Van den onderbuik,
Abator,, s. Iemand , die zich van de
0 vderbuiks, „
goederen eens overledenen meester maakt , to Abcince , v. a. ilftrekken. * — Weg trekken.
eer de wettige erfgenaam daarvan bait
genomen heeft.
A bducent , adj. in de ontleeelk. , als
Abattis , s. Verhakking yr.
An — muscle, Zen trekker,
ale
Abattoir, s. Slagthuis , o.
Abductor.
Abatude , s. bij regtsgef. , Verminderde
Abduction,c. ilftrekking.*—, in de redek.,
zaak , yr.
Gevolgtrekking.*—,Wegtrekking.*—,
Abatures , s, plur. bij jag. , Spoor,
de heelk. Beenbreuk , hij welke tie uitvan een her; (hespeurlijk in de neirge.
stekentle einden van elkander geweken
trapte g asspruiljes ,) o.
zijn, yr. * — , Wegvoeren of Rooven
.ebb, s.
Ivey., Schering , Cop oen weep vats iemands vrouw,, dochter,, noon,
getouw,) vr.
enz., o.
,Abba, s. ,ribba , Fader, m.
Abductor, s. Iemand , die wegvoert of
Abbacy, s. „elbtschap , o„ , Regten en borooft,Roo y er.*--,in de ontleedk.,Trekker,
zittingen van eon' abt, nieerv,
die verwlidert,m., ilftrekkende spier,vr,
Abbatial, adj. Van eene abdij,
Abeaiance , s. in regten , Gedrag, o.
,Abb6 , .eiht , Abbe, w,
Abearing , s. bif regtsgel., Gedrag, o.
Abbess, s.
vr.
Abecedarian , s. Die de letters leert , of
Abbey,
4bdij , vr. Monniken- of
de eerste l)eginselen onderwiist,Onderwij.
Nonnenklooster,, onder het bestuur van

Abbey - lubber , s.

zer in de beginselen,

ABEC
Abecedary,, s. Naar de volgorde der lel-

terlijst , Alphabetisch.

Abed , adv. Te bed.
Abeletree , s. Abeelboorn , Abeel , Witte

populier, m.

Abelmusk , s. Het welrickende zaad der

Egyptische Ketmia.

Aber, s. veroud. , Vitwatering , Ontlas-

ting van een kleiner water in een grouter , yr. Aanm. Het is nog enkel over
als uitgang van sommige namen van
steden , even als ons Aa , enz.
Aberrance, Aberrancy, s. Afwiiking
(van het kompas), Afwijzing , liiswijzing. *
Dwaling yr.
Aberrant, adj. Afwtjkende,Afdwalende.
Aberration, s., zie Aberrance.
Aberring , adj. Afivij kende , .dfdwalende.
to Aberuncate , v. a. Ontwortelen , Net
Ivortel en al uithalen.
to Abet, v. a. Aanzetten , Opstoken,
Ophitsen. * , Helpen tot volvoering
van eenig oogmerk.
Abetment, Abetting, s, Opstoking , Ophitsing.* —, Hulp, (tot volvoering van
eenig oogmerk ,) yr.
Abetter, Abettor, s. Die opstookt, ophitst, of tot de volvoering van eenig
oogmerk medewerkt , Opstoker , Aanhitter. * , bij regtsgel. , Valsche beschuldiger,, m.
Abeyance, s. als: In —, bij regtsgel.,
Zonder bezitter, Onbekeerd.
to Abhor, v. a. Verfo4fen , Verafschuwen.
Abhorrence, s. Verfoeijing , y r., Afschuw,
tn.; to Have an — or or 'ROM a person
or thing, Een afgriizen van iemand of
lets hebben.
Abhorrency, zie Abhorrence.
Abhorrent, adj. Verfoeffende; — ritom
or TO Onbestaanbaar met, Stre)dig
met. Aanm. Het schijnt, dat from de
voorkeur verdient.
Abhorrently , adv. Net afgrijzen.
to Abide , irr. v. n. Verbliiven, Verwijlen ; van daar: Kronen. * —, met
onderscheidene voorz. als: I.) to - AT
London , Te London woven ; 2.) to-BY,
a. ) Blijven of Volharden b1:1 (sets); b.)
Zich verlaten op (lets); c.) Bljstaan,
Ondersteunen, .Helpen (iemand); 3.)
to - FOR one, Op lernand wachten;
4.) to— IN, a.) kronen in (een land);
b.) Zich verlaten op (lets); 5.) to
a.) Bliiven hi (lets); b.) Stilstaan.
-ON,
bij (lets); 6.) to - WITH one, a.) Bfj
iemand wonen ; b.) Bij iemand zip; of
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ABLE
verbliiven.* — ,v.a. Verdaren,Uitstaan,

Verdragen,Velen.
Abider, s. Inwoner, tn.
Abiding, s. Verbliff 0.* —, Duur, tn.
yr.
'
Abidingplace , S. Verblijfplaats,
Abigail, s. Abigail , zekere vrouwen-

naam.*—,Kamenter,vr.; fig.Ondeugend
o., Heks, Feeks , yr.
Ability, s. Pekwaamheid tot acts , y r. ,
Vermogen , om iets te doen ,o.; Abilities,
plur. BeA:waamheden, Began' heden, yr.
meerv. , Vermogens , Talenten , o. rneerv.
Abintestate , s. Erfgenaani van iemand,
die geen testament heeft gemaakt ,
Abject , adj. Gemeen ,Slecht , Nietswaardig. * —, Verachtelijk, Lang. —, a.
hopeloos mensch, Ellendeling , tn.
to Abject, v. a. Wegwerpen , Van zich
werpen.
Abjectedness , s. Nietswaardighel d,
Slechtheid, yr.
Abjection , s. Laagheid van ziel ,Slaaf:
Snoodheid, yr,
sche onderwerping. *
Abjectly, adv. , zie Abject.
Abjudicated, adj. Bij vonnis aan eon'
ander' toegewezen.
to Abjugate , v. a. Van het juk bevriiden 2
Het juk afizemen.
Abjuration, s. Vervloeken , Afzweren, o.
to Abjure, v. a. Vervloeken , Zweren lets
niet to doen. —, Afzweren , Het go.
zworene herrocpen.
to Ablactate , v. a. Spenen , Van (le borst
afwenpen. * — , bit tuinlieden, Zuigen.
—,
Ablactation , s. Spening.
Zuiging (inenting zonder afsnijding),vr,
Ablaqueation ,

bij tuinl. enz., 0 ntbloo-

ting van den wortel, yr., Openhakken
van den grond rondom den wortel, a.
Ablation, s. Wegneming, yr.
Ablative , adj. Wegnemend.* —, in de las,
spraakk.: The — case , of: — ,s. Zesde
naamval , 4 ,71ativus, na.
Able , adj. Belewaam, Vermogend tot lets ;
to Be —, Kunnen, In staat zijn; a.)
to Be — FOR a thing,' Tot iets in steal
zijn; (Aanm. Hoewel deze uitdrukking.

bij goede schrilvers voorkomt, wordt

door JOHNSON afgekeurd).; 2.)1-o Be—To
do a thing, In staat zafn ores lets to
doen, Tot sets in staat zu'n. Aanm. Do
vorm to Be able to wordt gebezigd , on;
het ontbrekende van Can , -kunnen tzars

te vullen, ABLE , IBLE, uitgang van
bijvoegclijke woorden , overeenkomen e
met het led. Bear of Lijk, als;
Abolishable , Vernietigbaar , Herroepe-
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ABLE
10; Tractable, Manageable, Handelbaar ; Terrible , Vreeseliik.
Able-bodied, adj. Sterk van ligchaam.
to Ablegate, v. a. 4fvaardigen,Afzenden.
Ablegation , s. tifvaardiging, tifzending, rr.
Ableness , s. Bskwaamheid, vr., Vermogen tot iets , o.
Ablepsy,, s. Derving van het gezigt,
Blindheid ; fig. Onbedachtzaamheid,yr.
to Abligate , v. a. ilfbinden.
Abligation , s. Afbinding, yr.
Abligurition , s. Verkwisting , doer
slempen en brassen, vr.
to Ablocate , v. a. Pachten , Buren ,
ilfburen.
Verpachten, Verhuren.
Ablocation, s. Pachting. *
Verpachting, yr.
Abluent, adj. Reinigend.
Ablution, s. Reiniging, Wassching, yr.
—,Waschwater, o.
Ably, adv. , zie Able.
to Abnegate, v. a. Verloochenen,Verzaken.
Abnegation, f. Verloochening, yr.
Abnegator, m. Verloochenaar,
to Abnodate , v. a. Soo:iien.
Abnodation a. ilfhouwen van noesten a.
Abnormity, Ongeregeldheid. *—,Wanstaltigheid yr.
Abnormous, ads. Onregelnsatig.
—,
Wass t alt
Aboard, adv. "tan boord (van eat schiP).
Abode, pret. et part., zie to Abide. * —,
s. Verbliffplaats, Womplaats, yr. * — ,
Verbtfif, o. to Abode, v. a. veroml.
Beduiden, Voorspellen.
Abodement , s. Ilborgevod,
Voorbeduiding, yr.
Abolete, adj.. veroud., iterouderd.
to Abolish, v. a. Vernietigen , tifs ch den,
Te niet doers.
Abolishable , adj. Vernietigbaar, Herroepelijk.
Abolisher,, m. difschafer, m.
Abolishment, s. Vernietiging, ilfsaugf:
fing, yr.
Abolition , s. Pernletiging, difichaffing.
*—,biz. Vernietiging van schuld , Vodkaglens vergiffeni yr.
s. Voorstander der afschafflng
(b. v. vat, den slavenhanciel),,
Abominable , adj. (Abominably, adv.)
Ferfoeffelijk.
Abominableness, a. Perfoeiielikieid,
af, Abominate, v. a. Vet:foes:fen.
Abomination, s. Verfoeving.*
feefelffke daad, 57.

ABRA
Aboriginal , adj. Oorspronkeliik, .Eerste.
Aborigines , s. plur. Stamvolk, o.,Eerste

bewoners(van een land),Oorspronkellike
bewoners , vi. weary.
Abortion, s. Dliskraam. *
geboorte, yr.
Abortive , ads. Onajdig geboren. *
s. Ontifdige
illislitkkend,
v, ucht , vr.
Abortively, adv. Ontifdig. * —,Onrifp,
Abortiveness , f. Ontijdigheid , yr.
Abortnaent, s. Ontijdige geboorte, yr.
*—,Ontijitigvoortgcbragte,o.,111isgeboorte , yr.
to Abound, v. n. In overvloed offn groote
hoeveelleid zijn; a.) to — IN In over.
',bed of in groote hoeveelheid hebben,
Rifkelijk vow zien zijnvan; to-IN one's
t4
sense , Stiff op zijn stuk staan;
H provisions, WITH soldiers, Van
-

leefrogt, Van soldaten ruimvoorzien zijn.
Aanm. Er schifnt tusschen in en wiJi
geen verschil to bestaan.
About, prep. & adv. Omheen , Random.

*

—,Omtrent,Bijna.

*—,Betrefende.*—,Behoorendetot.*-Om, Met eeneu otaweg; prov. The
farthest way — is the nearest way home,

De- naaste weg if met altoos de beste.

Aanm.Biet sornmige werkw.tot bijzondere
wijziging van beteek. , als : to Bring —,
Ten uitvoer brengen ; to Come —, Tot
ecn zeker punt of Tot zekeren toestand
komenq to Go — a thing , Eene zaak
voolhebben ; to Be — , Bezig zijn met,
Zieh bezig houdezi met; Op het punt
zijn em.
Te boven
Above, prep. Boven ; to Get
komen ; fig. 1 am — that, Ik ben daar-

boven verheven. * — , Meer dan. *
adv. Qmhoog, In den hemel.
Aboveall , adv. Poor alles, In de eerste
laats.
Aboveboart-1 , adv. Onbedekt. * —, Regs
door zee, Ongeveinsd.
Abovecited, adj. Boren aangehaald.
Abovedeck , adv. Op het dek; fig. On.
bawimpeld.
Aboveground, adv. Nog in leven.
Abovementioned , adj. Bove:ire-meld.
Abracadabra, s. 4bracadabra, o., War+
coal, yr.
to Abrade, v. a. 4firriiven , ilfschaven.
to Abraid , v. n. veroud. , Ontwaken.
Abrasion , s. Afwr&ing,delfschaving..
*
in de geneesk. , Slijmverdunning
(door kfitende middelcn), vr.

ABRIC

Abreast, adv. Zijde aan z'iide , Nevens

of Aaast elkander.

Abrenunciation ,s. Afitanddoening, yr.,
zie Renunciation.
Abreption, s. Wegvoering, yr.
Abrenvoir ,s. Wed, o. *—,Voeg(tussclzer;
twee steenen), yr.
to Abridge, v. a, Verkorten, Zamen-

trekken , Kotler of Beknopter maker:,
Bekorten , Inkorten. * —, Te kort doen ,
Benadeelen ; to — one or one's rights,
Iemand in zijne regten bekorten. Aanm.
Vroeger word from in plaats van of
gebezigd, dock is thans , zoo al niet
geheel verouderd , echter weinig meer in
gebruik.
Abridged, part. Verkort; — or, Verstoken, Beroofd of Ontbloot van.
Abridgement, s. Verkorting, yr.
Abridger, m. Verkorter.*—,Kort-begripschriiver, m.
Abroach, adv. van win, viz. in vaten,
Opgestoken, Gereed tot aftappen ; to
Set —, Opsteken ; fig. Verbreiden ,
Gemeen maken.
Abroad, adv. Buiten 's lulls.* —, Buiten
's lands. * —, Uit, 1Viet to huis.
to Abrogate, v. a. Herroepen , Afschaf
en, Vernietigen.
Abrogate, adj. .dfgec-chaft.Abrogation, f. Herroeping,rifichaffing,vr.
Abroad, adv. Broedend.
Abrupt, adj. Gebroken.*_, Onverhoedseh,
Zonder Voorbereiding.
Abruption , s. Geweldige en plotselinge
afscheiding , yr.
Abruptly, adv. Haastela , Plotseling,
zie Abrupt.
Abruptness, s.Onyerhoedschheid,4flating
van alle voorbereiding , yr.
Abscess, s. Ettergezwel , o., Etterzakon.
to Abscind, v. a. Afsnifilen.
Abscess, Abscissa, s. Abscissa, yr.
Abscission, s. Afsnilding , yr.
to Abscond, v. n. zich Verbergen of
verschuilen; to — FROM justice , Het

geregt ontduiken.

Absconder, m. Die zich verschuilt.
Absence, s. ilfwezigheid; — (of mind),
Verstrooifing van gedachten, yr.; His
- FLOM his mother, Ziine afwezigheid

of verwijdering van zijne moeder.

Absent, adj. Afwezig. * —, Verstrooid
van gedachten; a.) to Be — FROM one's
sight, Uit iemands gezigt zijn ; b.) to
Be — FROM sickness, Wegens ziekte af-

wezig zfin.

ABSO
to Absent one's self, v.
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a. Zich yer-

wififeren; to -- one's seIFFROM company,

Zich van het gezelschap verwiftleren,
In geen gezelschap verschenen.
hissentaneous, adj. Tot de afwezigheid
betrekking hebbende.*—,Bil afwezigheid
geschiedeude.
Absentee, s. Afwez :ge, (inzond. ler,,
die buiten zijn land woont ,) m.
Absenteeism, s. tifivez :g zij n, 0.
Absenter, m. Afwezige , m.
Absentment , s. Afwezigheid, yr.
Absinthian , adj. 111,emachtig.
Absinthiated, adj. Op alsern getrokken.
to Absist, v. n. als: to ritom —, Af:
staan van , Oigeven.
Absolute, adj. (Absolutely, adv.) Volkomen, Onvoorwaardelifle, Onbepaald,
Op zich zelf beschouwd , als : An —
promise, Eene stellige belofte; An —
prince, Een onbepaald, oppermagtig
vorst ; — space , Ruirpte op zich zelve
beschouwd. * — , Stellig zeker, als: I
am — it was so, Ik ben stellig zeker, dat
het zoo was; (adv. ook : Volstrekt; I
absolutely refuse it, Ik weiger het vol.

strekt).

Absoluteness, s. Volstrektheid. * — ,
Vs ijheiel , Onbepaaldheid. *—, Volstrekte
Heerschapp#, y r., Despoti.cmus , o.
Absolution , s. Vrij- of Onschuldig verklaring , y r., Ontslag , o. * — , bij de each.
ilbsolutie , yr.
Absolutory, adj. ,Vrij- of Onschuldit
verklarend , Ontslaande; An —sentence,
Bien in vrifbeid stellend vonnis.
Absolvatory, adj. Vrijsprekend.
to Absolve, v. a. Prijcpreken (van eene
beschuldiging). * — ,Ontslaan(van eene
belofte of verbindtenis).* —, bij de each.
De absolutie geven.* —, veroud. in de
beteek. van Voltooijen , Volmaken; to
— one FROM a crime, kmand van eene
misdaad vrifspreken. Aanm. Some wordt
ten onregte of is qlaats van from gebezigd.
Absolver, s. Vrijspreker, en.
Absonant, Absonous, adj. Wanluidend ;
meest , fig. Ongerijmd, Strijdig met het
gezond verstand; to Be absonous TO or
FROM our reason, Met onze rode strirden.
Aanm. Jan from komt de voorkeur toe.
to Absorb, v. a. Inzwelgen.*—,Inzuigen ;
fig. i.) Absorbed IN thought, In gedachten verzenken; 2.) to — INTO,
Opslurpen in; 3.)to Be absorbed UPON
one's occupations, In zijne werkzaamheden verdiept zijn.
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ABSO
Absorbent, s, in de geneesk., Opdroo-

gend geneesmiddel ,o.
Absorpt , part. zie Absorbed, part. van

to Absorb.
Absorption , s.Inzwelging,Inzulging,yr.
Absorptive , adj. Op.slurpend.
to Abstain, v. n. Zich onthouden; to
-FROM
the use of ardent spirits, Zich

van sterke dranken onthouden.

Abstemious , adj. ( Abstemiously, adv.)

Matig in spis of drank.
Abstemiousness, s. kIatigheid, Onthouding, yr.
Abstention, s. bij regtsgel., Afkeering
van eenen erfgenaam , om hem te
beletten bezit te nemen , yr., Afhouden ,
Weirhouden, o.
to Absterge , v. a. Arwisschen, Afwrilvon (em te reinigen).
Abstergent , adj. Afivisschend,
s. in de geneesk. , Zuivevend. *
rend geneesmiddel, o.
to Absterse , v. a. Reinigen, Zuiveren.
Abscersion , s. Zuive,ing, Reiniging ,
(inzond. door geneestniardelen,) yr.

Abstersive, adj., zie Ahstergeut.
Abstinence, s. OnthouiNg, yr., inzond.

in spijs or drank, Vaster), o.; — FROM
present pleasures, OnthouJing van tegenwoordige genoegens, yr.
Abstinent, adj. Zich onthoudende (FROM,
van).
Absturted, adj. Met geweld ontrukt ,
Ontwrongen.
Abstract , adj. Algetrokken; inzond. in
denkbeeldige becchouwing , Op zich zelf ,
Zonder betrekking tot lets anders;
- FROM our opinions, Algezonderd
van onze gevoeleus. * s. Uittteksel.
* ,Afgetrokkene, 0.
to Abstract, v. a. Afttekken, Arzonderen , inzond. in denkbeeldige beschouwing. * — , Tot een kort be rip brengen , Verkorten , Zamentrek en; i.) to
— an action FROM its evil effects , Eene
daad van hate slechte uitwerkselen af:
zondet en; 2.) to — a discourse To a
brief compendium , Eene redevoering
tot een beknopt overzigt verkorten.
Abstracted, adj. (Abstractedly, adv.)

ilfgebroken. * —, Dieizinnig , Zwaar
om te verstaan. * Versrrooid
van gedachten. (adv. Op zich zelf beschouwd ;
FROM, zonder betrekking
Abstraction, s. Artrekking, yr., zie to
Abstract. * , Afgetrokkenheid, yr.

ACAC
Abstractive, adj. Het vermogen bezitteng
om of te trekker.
Abstractly , adv. , zie Abstract , adj.
Abstricted , adj. Ontbonden, Losgebotte

den.

to Abstringe , v. a. Ontbinde;t, Losmaken.
to Abstrude , v. a. veroud., Wegstooten.
Abstruse , adj. (Abstrusely , adv.) Ver.

borgen. * —, Diepzinnig, Zwaar om
to verstaan, Duister, Afgetrokken.
Abstruseness, Abstrusity,, s. Duisterheid,
Afgetrokkenheid, Diepz innigheid, yr.
to Absume , v. a. (van lieverlede) Ver-

slijten, Afiliften.

Absurd, adj. Ongeriimd.
Absurdity, s. Ongerijmdheid*—,Dwaas,

held, yr., Gebrek aan oordeel, o.

Absurdly, adv., zie Absurd.
Absurdness, s. , zie Absurdity.
Abundance, s. Groote hoeveelheid, yr.
of Getal , o., Overvbed , m.; An —
op books, Ben ove,vloed van boeken.
Abundant , adj. Overvloedig. * — , In overvloed voor hanelen ; t.) — IN goodness and
truth, Rijk in goedheld en waarheid ; 2.)
- WITH all things, Pan allec ruim voorzlen. Aanm. Deze uitdrukking words

meer van zaken dan van personen gebezigd, en with verdient boven in de
voorkeur.
Abundantly, adv. Overvloedig, Ruins.
to Abuse, v. a. Misbruiken. *
Be.
driegen. *—, Net smaadredenen berispen. *
Schenden.
Abuse, s. Misbruik. * —, Verkeerd
gebruik, o., Kwade gewoonte, y r. *—
Verleiding, yr. * Smaadredenen,
y r. meerv.
Abuser, m. Verleider.*—,Bedrieger.*—,
Lasteraar, m.
Abusive, adj. (Abusively, adv.) Met of
bij wijze van mishruik. •
Bedriege.
*
Honend.
Abusiveness, s. Lasterzucht, yr.
to Abut, v. n. Aanpalen, Aangrenzen,
Belenden ; to — ON, Uitloopen op,

Stooten aan.
Abutment, s. Iles aanpalende, aangren-

zende, belendende.

Abuttal , s. Grens, yr.
Abysm , zie Abyss.
Abysmal, adj. Van een' afgrond.
Abyss, s. Atgrond, m., Peillooze diet?•
te; fig. Hel , yr.
Acacia, s. Acacia, m. ; German —,
Sleedoorn, m. * zekere Egyptische
gem.

ACAD
Academial, zie Academical.
Academian , s. Student (aan eene hoegeschool). * , Leerling (in eene kweek- of
oefenschool), m.
Academic, adj. 21e Academical. *—, s.
zie Academian. *—, Leerling of Polgeling
van PLATO, .
Academical, adj. Tot eene hoogeschool
of kweek. of oefenschool belsoorende.
Academician , Academist, s. Lid van
eene geleerde maatschappij, Akade.
mist , m.
Academy, s. Akadernie, Geleerde Maatschappij. * Akademie , Hoogeschool.
• , I6veekschool , y r., 0pvoedi;rgsins titune, o. *— , Oefenschool, Yr.; fam.
Nachthuis, Speelhuis, Bordeel, o. *
School van PLATO , yr.
Academy-figure, s. bij schild., Akade.
miebeeld, o.
Acaid , s. bij somm. scheik., Azjjn, m.
Acanaceous , adj. ,ran plantgew., Doornachtig, Stekelig.
Acanths., s Stekel of Doren (aan gewassen),
Acanthaceous, adj. Dorenachtig, Stekellg.
Acanthine, adj. Dorenachtig. * —,Pan den
beerenklaauw.
Acanthus, s. Beerenklaauw, m. *—,
in de bouwk., zeker lofwerk aan het
kapiteel eener zuil.
Acaralectic, adj. van verzen,
Niet eene lettergreep te veel of te wels. Vollettig vers, o.
nig hebbende. *
Acatalepsy, s. Onbegriipeliikheid ,
Acataleptic, adj. Onbegrijpelijk.
to Accede, v. n. Er 14 komen. *
Toetreden; to — To a treaty, Deel aan
een verbond nemen , Tot een verbond
toetreden; to — To the terms, De
voorwaarden aannemen.
to Accelerate, v. a. Bespoedigen.
Acceleration, s. Bespoediging, y r.* — ,
Spoed,m.
Accelerative, adj. Bespoedigend.
to Accend , v. a. ( y our) Aanrnaken.
Aansteken, In brand steken.
*
Accendible, adj. Aan te steken.
Accension , s. Doen ontbranden, Ont.
steken , Aansteken, o.
Accent, s. Accent, o., Uitspraak van
eene taal , yr.; ook : Accent, Dankteeken, (tot aanduiding der uitspraak,)
o. * —, Stembuiging , (tot uitdrukking
van eenigen hartstogt ,) yr. *
Alemtoon, (op de eene of andere lettergreep van een woord,) m.
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ACCt
a.
Naar
de
regelen
der
to Accent , v.
spraakkunst uitspreken. * —, Door bovenstreping of Met klankteekenen (accenten) aandztiden , Accentueren.
Eerste discant, m.
Accentor,
Accentual, adj. Tot het accent behoorende; zie Accent.
to Accentuate, v. a. Accentueren.
Accentuation, s. Sprtzakkunstige
spraak. * Bovenstreping, Yr., Accentue,en, 0.
to Accept , v. a. (et n.) Aannemen,
Aanvaarden. * — , koopl. Accepteren; to — a thing PROIVI one, lets
van iemand aannemen. Aanm. Naar
de nieuwste woordenboeken te oordeelen,
in Welke het woord enkel als v. a. yoorkomt , mag men aannemen, dat to Accept 01, a thing, dat bij y roegere schril..
viers meermalen voorkomt, als verouderd kan aangemerkt warden.
Acceptability, s. Welgevalligheid, Aatogenaamheid , yr.
Acceptable, adj. if7elgevallig, Aannemelijk..—,Aangenaam; a. ) It is not TO me, Het is niet aannemela yoor
mil; b.) to Make one's self - TO a person, Zich aangcnaam bij iemand maken.
Acceptableness, zie Acceptability.
Acceptably, adv. Aannemellifk *—,Aangenaarn; to Express ovie's self — TO eve.
ry one , Zich op eene zoodanige witze
vitdtukken, dat ieder daarin genoegen
kart nemen.
Acceptance, a. Aanneming (met goedkeuring). * bij koopl., Acceptatie , yr.
Acceptation, a. Aanneming (met of zonder goedkeuring). * —, in de spraakk.,
zie Acception.
Accepter, m.Aannemer. *
bijkoopl.
Acceptant, m.
Acception , s. in de spraakk., Aangenomen beteekenis van een woord, Beteekenis ,
Access, s. Toegang (tot iemand of lets).
* danwas , m., Vermeerdering,
y r. *— , Aanval (van eene ongesteld.
held). * — , I/Peg langs welken men genaakt, m.; a.) We found — INTO
the cabin, Wsj geraakten in de kajuit;
a.) The — or the ctty, De toegang
tot de stad; An — or territory, Eene
vermeerdering van gronfigebied; 3.) to
Gain — TO a prince, Toegang tot een'
yorst krilgen; to Have a free — TO

ACCE
tl'e minister, Een'
toegang tot
den minister hebben.
Accessarily, zie Accessarily.
.Accessariness, AccessorineFs.
Accessary , zie het betere Accessory.
Accessible, adj. Toegankelirk, Genaale.
boar ; a.) A room — BY two doors,
Ease leaner, avaarin men door twee
deuren kan komen ; 2.) to Be -- TO
persons or things, )7oor personas of zaken genaakbaar *le
Accession , s. 4anwas , tn., Vertneerdering. * , Toetreding. * —,
Xomst, vr.; I ) An — of wealth,
g ene vermeerdering van rijkdom ; 2.)
The king's — To the confederacy,
's Konings toetreding tot het verhond;
The king's — TO the throne, 's Konings komst tot den troon, De troonbeklimming des konings.
Accessonly, adv. Er bit *, Daarenboven.
.Accessoriness, s. Medepligtigheid , yr.
Accessory, adj. Bijkomende, Tot vermeerdering strekkende.* —,,Medepligtig; to Be
- TO a crime, Deel aan eene misdaad
hebben.
,
Nedepligtige, m. ; a.)
AFTER the fact, it diegene , welke den
misdadiger na het plegen vats het felt
verbergt , of hem bif het ontsnappen he.
huipzaam is ; 2.) - BEFORE the fact
is degene , welke den Bader aanzet ,
doch bij het plegen niet tegenwooi dig*
is; 3.) Accessories To a thing, Hetgene
tot lets behoort.
Accidence, s. Eerste leerbnekle voor de
La tijnsche taal, o., Rudimenta, o. meerv.
of y r. enkelv.
Accident, s. Toeval , Geval , o. * , in
de wijsbeg. , Het toevallige, (niet noedzakel)k aan het onderwere eigene ,) o.
*— , in de spraakk.,Spraakkunstige eigentchap van een woord met betrekking tot
deczelfs vervoeging , verbuiging of beheersching. * , Accidents, plur. in de
wapenschildk. , Punten of Stippen in
een wapenschild.
Accidental , adj. Toevallig , Gevallig. *
in de wijsbeg., Toevallig , Niet noodzakelijk ; to Be — TO a thing, Toevallig
hij lets zijn.* s. Toevallige eigenschap ,
Toevailigheid , yr.
Accidentally , adv. Toevallig.
Accidentalness, s. Toevalligheid , yr.
Accipient, s. Die ontvangt , °Istvan.
ger,, on.
Accipitrine, adj. Roofziek, Roovend.

CCO
to Acc;te, v. a. Dagvaarden.
to Acclaim, v. n. Toefuichen.
Acclaim, s. 1VIILToN , Acclamation, t.
Vreugdekreet,m., Luide goedkeuring, yr.
Acclamatory, adj. Toereepend.
Acclivity, s. Schuintche °twang , (van
eene hoogte , in tegenst. van Declivity,
schuinwhe .elfgang Helling ,)
Acclivous, adj. Schuin opwaarts gaande.
to Accloy, v. a. Opproppen , zie to
Cloy.
Leven
to Accoil, v. n. Dringen. *
makers. * —, Ilaast hebben.
Accolade, s. Omhelzing , (eene plegtigheid , die weleer hsl het ridderslaan
daarin bestond , dat de koning zijn' arm
om den hats des ridders legde ,) yr.
Accolent, s. Bewoner van eene aangren
zende of belendende plaats , Nabuur,
Grensbewoner,,
Accommodable, adj. Van pas to maker:,
pat van pas kan getrankt ^vorden ; fig.
Bij to leggen , West geschikt lean worden,
Vereffenbaar ; to Be — TO a thing,
Met lets overeen to brengen zijn.
Accommodableness, a. Vereffenbaar.
held, yr.
to Accommodate, v. a. Voorzien, T7 rzorgers Gerijven ; a.) to — one's self
To the age in which one lives, Zich
schikken naar de eeuw of den trJel ,wartrin
men leeft ; 2.) to— one WITH a thing,
Iemand van sets voorzien, Iemand met
lets gerijven , Hem jets leeven. * , v. n.
Ove, een korner; ; to — To a thing, Met
lets overeen komen. * — , (een geschil)
Bijleggen , Vereffenen.
Accommodate, adj. Geschikt , Van pas;
to Be — FOR or TO a thing, poor lets
geschilet zips. Aanm. For is minder goed
en minder in gebruik , dun to.
TO r
Accommodately, adv. Geschikt ;
Overeenkomstig.
Accommodateness , s. Geschiktheid, yr.
Accommodation, s. Overeenstemming.*—,
Bijlegging , Vereffening. * —, Behoorligee int lgting , yr. ; van bier : Accommodations, Gerfifelirkheden , yr. mrv.;
ilfdeelingen en vertrekken in een whip;
- TO a thing, Overeenstemming met
lets.
Accommodation-bill, s. aelcceptatie, Pro'nesse , yr.
Accommodator, s. Bestuurder,, m.
Accompanier, s. Medgezel , Begeleider,
* —, Een van het gezelschap. *
Die accompagneert.

ACCO
Accompaniment, s. Bfivoeging threads.

halve, yr., Geleide , o. * — ,in de muzijk,
ilccompagnement , o.
Accompanist, s. Die accompagneert.
to Accompany, v. a. ( iemand) Gezelschap
houden.*—,Bilvoegen.*—, in de muzijk,
ticcompagneren. * Verzellen, Geleiden; co — one TO church, 'emend
near de kerk verzellen. * v. n. Urngaan, Orngang hebben; to — WITH
others, Met anderen on:gear; of vet.keeren.
Accomplice, s. Deelnemer, m., Deelneemster, y r. (vooral in lets kwaads,)
1VIedepligtige, m. en yr.; I.) - TO a
fire , 1VIedepligtige aan een' brand;
2.)

will! a person,

van iemand.

to Accomplish, v. a. Voltooijen, Volma-

ACCO
9
A ccoretntly , adv. Overeenstemmend.
Accorder,, S. Helper, Begunstiger, m.
According to , prep. In gevolge van,

Ten gevolge van, Volgens, Naar; —
what you told me , Naar hetgeen
gij ms) gezegd hebt; — circumstances,
Naar gelang van de omstandigheden,
Zoo als het tif wil; ook: Naar dat het
valt.
Accordingly , adv. Gevolgelijk. * — Dien
ten gevolge, Diensvolgens. —, Derhalve, Des. * —, Naar evenredigheid.
to Accorporate , v. a. Inlijven.
to Accost , v. a. ilanspreken ,Toespreken.
Accostable , adj. Gemeenzaam, Ligt toe
to spreken , Voorkomend , Vriendelijk.
Accosted, adj. in de wapenk., .efan elks
zfkle lets.
Accouchement , s. Bevelling, yr.
Accoucheur,, s. Vroedrneester, tn.
Accoucheuse , s. Vroedvrouw, yr.
Account, s. Berekening, yr.; Upon all
accounts, Zeker, In alien geyalle ; *Upon
no
, In geenen deele, Zeker niet;
Upon that—, Uit lien hoofde. * —,
Rekening, y r. ; ook: in den zin van
Voordeel, ale: a Thing that turns to —,
Een ding, waarbfl men zijne rekening
vindt. * —, Verslag, Berigt, n. * —,
Rekenschap , Verantwoording. * ,
Redengeving , yr.; van dear : On his—,
Om zifnentwil.
to Account, v. a. Schatten, Waarderen;

ken. * —, Volvoeren , Ten uitvoer brengen. * Vervullen, Nakomen. * ,
Versieren (hetzij geese of tigchapm).
Accomplishable, at s j. ()it to voeren, Te
vervullen, Doenlijk.
Accomplished, adj. In ziln yak nitmuntend , Voortreffelijk , Volmaakt ,
Begaafd; An — orator, Een begaafd
redenaar.
Accomplisher, s. Uitvoerder,, Verve!.
ler ,
Accomplishment, s. Voltooeing, Vervulling, enz., y r. , zie to Accomplish ;
inzond. Accomplishments, plur. Begaafdheden, y r. tneerv., Talenten, o.
To be accounted for an honest man,
meery.
Poor een eerlijk man gehonden warden.
Accompt , etc., zie Account.
*
Berekenen; a.) to — FOR Reke•
Accord, s. Verdrag, o., Overeenkomst
nen vssr; a.) to
OP 5 a.) Berigt
*
Eenstetnmigheid , Eensgezindof Verslag geven van; b.) In achting
held. *
, Overeenstemming, Harholden. * —, v. n. Deugdelijk zijn,
tnonie. *
Overeenstemming, SymTen gebruike dienstig zijn ; I.) to -mettle, y r. ; fam. als : Of his own
FOR. , a.) Rekenschap geven van; b.)
Uit eigen beweging, Op zssn eigen
Verantwoot den ; c.) Uitleggen ; a. ) to
hot! tje.
—OF,Achten;
Silver was nothing acto Accord, v. n. Overeen stemmen; My
counted or in the days of SOLOMON ,
heart accords WITH my tongue ,ijn
Het zilver werd in de dagen van SALOhart stemt met mine tong overeen, Ik
NoN clot geacht 4 ) to — a thing TO
denk, zoo als ik spreek. *—, v. a. Oversee
one, 'emend lets ten gebruike aanwftzen;
brengen ; to — the lute's music TO the
to — something TO one FOR, 'emend
voice, De toenen der luit met de stem
iets aanrekenen als • 4.) to — WITH
doen eves een komen.
one, Met iemand afrekenen.
Accordable , adj. Overeenstemmend.
Accountable, adj. Verantwoordeijk , Tot
Accordance , s. Overeenstemming (met
verantwoording verpligt; to Be — T(')
iets), Eenstemmigheid (met iemand),
one non. a thing, iemand veor lets vet,
yr. ;\ The — WITH the will
antwoordelijk
De
overeenstemming met den wil.
Accountableness , s. VerantwoordelikAccordant, adj. Welwillend, Coed geheld , yr.
humeurd.
Accountant, adj. zie Accountable. *—
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s. Berekenaar,, Aekenaar.*—, Aentmeester,, tn.
Account-book, s. (koopmans) Boek , o.
to Accouple, v. a. Tot een paar of koppel bijeen voegen, Paren.
, zie to Court.
to Accourt, v.
to Accoutre, v. a. Opschikken. "
Uitrusten.
Accoutrement ,s. Opschik , m., Si eraden ,
o. Mt-v.
to Accredit, v. a. In aanzien brengen.
Accredited , adj. Vertrouwd.*—, Geaccrediteerd , Aanzien/ijk.
Accrescent , adj. Aangroeijend.
Accretion , s. Aanwas, Aangroei, m.
Accretive, adj. Toenemend, Aangroeijend,
Aanwassend.
to Accroach, v. a. Naar zich toehaken;
fig. Wederregtelik in bezit nemen.
Accroachment , s. Inbretikmaking , yr.
to Accrue, v. n. Aankomen, Bijkomen.
*
Aangroeffen, Vermeerderen. * —,
nortspruiten; A loss accrues TO the
government FROM the coining of copper, Door het munten van koper lifdt
het gouvernement een verlies.
Accrument , s. Aanwas, Aangroei, m.,
Vermeerdering, yr.
Accubation, s. Aanliggen (der olden
aan
o.
to Accumb , v, n. ilanliggen (gelijk de
ottden aan tafel).
Accumbency, s. Lennen , Liggen, o.
Accumbent , adj. Liggend, Letinend.
to Accumulate , v. a. Oplioopen. * —,
v n. Toenemen, Aangroeiten.
Accumulation , s. 0 , 7,zooting
yr.
7
Accumulative, adj. Bij ophooping. *
Ophoopend.
, Opgehoopt.
Accumulatively, adv. Bij hoopen.
Accumulator, s. Ophonper, m.
Accuracy, s. Naauwkeurigheid, Juistheld , vr.
Accurate , adj. ( Accurately , adv.)
1Vaauwkeurig, Zorgvuldig. *
Zonder vergissing.
Accurateness, zie Accuracy.
to Accurse , v. a. Verwenschen,Vervioeken.
Accursed , adj. Verdoemetfik, Verfoeijelitk.
Accusable, adj. Te beschuldigen,Beschuldigbaar, Berispelijk ; to Be — or a
thing, ran lets to beschuldigen zijn.
Accusant , m. Beschuldiger, rn.,
Accusation, s. Besehuldiging, y r. (Het
beschuldigen, en Het :egen den beschuldigde ingebragte).
Accusative, adj. Beschuldigend. * —, als:

AGIT

The — case , in de spraakk. , .De vieriet
naamval, accusativut.
Accusatively , adv. Beschuldigend. *
Met opzigt tot den accusativtis.
Accusatory , adj. Eine beschuldiging of
aanklagt met zich brengende of veroorzakende.
to Accuse, v. a. Beschuldigen.* —, Berispeni to — one OF a thing, Iemand
van lets beschuldigen. Aanm. Men bezigi
for sours in plaats van of.
Accuser, s. Beschuldiger,
to Accustom, v. a Gewennen; to—one
or one's self TO a thing, Iemand of
Zich aan lets gewennen.
Accustomable , adi. ( Accustomably, adv. )
Hebbelik Volgens under gewoonte, Gewoon.
Accustomance s. Gewoonte, Hebbeltikheld, vr.
Accustomarily, adv. Volgens gewoonte.
Accustomary, adj. Gewoon.
Accustomed, adj. Gewoon.
Ace, s. Aas (op kaarten of dobbelsteenen), o.; fig. kleine hoeveelheld , yr.,
Beetle, o.; Not an —, Geen tier;
Within an —, Op een haarbreedte na.
* scheepsw. pl. Aces, Haken voor
de kettingen aan boord van een schip,
m. meerv.
Acephalous, adj. Hoofdeloos.
Acerb, adj. Wrang; fig. Schern , Strong.
to Acerbate, v. a. Wrang maken.
Acerbity, s. Wrangheid; fig. Scherpheid,
Strengheid , vr.
to Acervate , v. a. Ophoopen.
Acervation, s. Ophooping, yr.
Acervose , adj. Opgehoopt, Met hoopen.
Acescency,,s. Zuurheid, yr.
Acescent, adj. Tot zuttr worden over.
hellende.
Acetate , s. zeker zout.
Acet i c, adj. Zuur.
Acetate, s. een zout.
Acetose, adj. Zuur in zich bevattende.
Acetosity, s. Zuurheid, yr.
Acetous , adj zie Acetose.
Ache , s. Voortdurende pijn, vr. (mew
in zamenst. , ale : Headache, Hoofdpiin;
Bellyache, Buikpifil. )
to Ache , v. n. Smarten, Pijnlijk
Zeer tben ; fig. My head aches
FOR it, Ik hunker daarnaar. zie ook
Aching.
Achievable, adj. Doetiliik , Uitvoerbaar.
Ach i evance, s. Verrigting.Uitvoering,vr.
to Achieve, v. a. Volbrengen.
'

ACIII
,
Achievement , s. Volbrenging. *
Hetdendaad, y r. * Wapenschild , 0.
Achiever, s. Uitvoerder,, Verrigter,, tn.
Aching, part. zie to Ache; bliz fam.
To have an — tooth at one, Eenett
wrok , hekel , pik , op iemand hebben.
Achor,, s. Hoofdzeer (van kinderen), 0.
Achromatic, adj. van vertekiikers , die
de werking der kleuren verhinderen ,
.elchromatisch.
s. Zuur," o.
Acid, adj. Zuur. *
Acidity, Acidness, 8. Zunrheid , yr.
Acidulae, s. plur. in de geneesk. , Zuur
bevattende bronnen , Zuutbronnen , yr.
meerv.
to Acidulate, v. a. Zuurachtig makers.
Acidulous, adj. Zuurachtig.
Acinaciform , adj. Sabelvormig.
Acinose , Acinous , adj. Korrelig, Gekorreld.
to Acknowledge, v. a. Erkennen. * —,
Bekennen; to — a thing TO one, Iemand
dankbaar voor iets ztjn.
Acknowledgement, s. Erkentenis , Erkentelijkheid , Dankbaarheid , yr., zie
to Acknowledge.
Acknowledging, adj. Erkentelik , Dankbaar. * —, s., zie Acknowledgement.
Acme, s. Top, m. * --, boi geneesh.,
Hoogste graad van eene ongesteldheid , m.
Acolothist , Acolyte, s. bit de cath. ,
Geestelifke van den geringsten rang, m.
Aconite , s. zeker kruid, Wolfswo tel ,
en., Akontit , o., Nonnikskap , vr.; fig.
Vergift , o.
Acorn, s. Eike!, m.
Acoustic, adj. Van het gehoor.
Acoustics , F. pl. Gehorleer,, Geluidkunde , vr. * Middelen of Werktuigen ter bevordering van het gehoor,
0. weary.
to Acquaint, v. a. Bekend tnaken ; to—
one WITH a person or thing, Iemand
met een' persoon of zaak bekend makes.
Aanm. Vroeger bezigde men ()fin plaats
van with meer aan tegenwoordig.
Acquaintance , s. Kennis , yr. (Het bekend
zip; met iets of met iemand; De persoon,
met Wien men bekend
Acquainted, adj. Bekend, Gemeenzaam.
.Acquest, s. Aangekregen bezit , Door
koop of schenking verworven goed, 0.
to Acquiesce, v. n. Bernsten ; to — IN
an opinion, Een gevteien aannernen ; to
- IN the dispensations of Providence ,
In de beschikkingen der Voorzienigheid
berusten, Zich die laten welgevallen.

Ii
ACRI
Aanm. Men vindt in tie plaas van in,
elf h o goede schrifvers , somween to.
Acquiescence , Acqutescency,, s. Bernsting in , Toelating van , Tevredenheid
met, Onderwei ping aan , y r. ; An — IN
the decisions of a court , Berusting in
de uitspraak eener regtbank.
Acquiescent , adj. Geduldig , Toegevend,
Inschikkekk.
Acquirable , adj. Verkrijgbaar ; It is not
- TO matter , De stof kan het niet vet,
krifgen.
to Acquire , v. a. Verkril en ; CO-FROM,
Verkri,gen van , nit , door.
Acquirement, s. Verkrijgen. * —, Hetgeen verkregen is , o.
, VerAcquisition, s. Verkriigen. *
kregene , o.
Acquisitive, adj, Verkregen.
Acquisitively, adv. van werkwoorden :to
Be used —, Met to of for gebruikt
warden.
Acquist , s., zie Acquest.
to Acquit v. a. Viiispreken. *—,Vrffstellen, Onthejfen ; to – an account, eene rekening voldaan teekenen.* Vervullen ;
That man has acquitted himself well,
Die man heeft zijn' pligt gedaan , heeft
zich wel gekweten ; ) The jury acquitted the prisoner OF the crime , De gezworenen spraken den gevangene van de
mi , daad vrij ; 2. to — one's self or a
promise, Ziclz van eene heloftekwijten,
_Rene belafte vervullen ; 3.) to — one's
self 'WITH honour in an affair, Zich met
eer van jets kwiften ; 4.) to — one's self
TOWARDS a person, Zich ontrent iemand
van zign' pligt kwijten. Aanm. In plaats
van of bedienden vroegere schriivers zich
van from , dat men mans echter alsveroutierd kan aanmerken.
Acquitment, Acquittal, s. Vrifspreking,
Ontheffing , Kwijting. * —, Vervulling, vr.
Acquittance , s. Kwijting, Quitancie, yr.
to Acquittance, v. a. Voldaan teekenen,
Kwijting of Quitancie geven.
Actasy s. Ongeregeldhezd , Buitensporigheld , yr.
Acre , s. een Wile lands van 4840 Engelsche
roeden, Blinder ,
Acred , adj. Landerijen bezittende.
Acrid , adj. Bijtend Heet op de tong.
Acrimonious, adj Bijtend , Scherp.*
Bitter (-,,an gemoed).
Acrimoniousness, s. Scherpheid , Scherpte, yr.
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Acrimony, s. Bijtendheid, Scherpheld,
* —, Bitterheid (van gemoed), y r.
Acritude, s. Bijtendheid , Heetheid op de
tong, y r.
Acroamatic, Acroamatical, adj. Geheim-,
Ingewijd, zie Esoterical.
Acromatics , s. pl. Wijsgeerige voorlezin.
gen voor ingewijden, y r. meerv.
Acronycal,adj. 0 pgaande, wanneer de zon

ondergaat, Ondergaande, wanneer de
zon opgaat.

Acronycally, adv. In den acronyschen tild.
Acrospire, s. Kiem , y r. ,Uitspruitsel, o.
Acrospired, adj. Ontkiemd.
Across, adv. Kruiselings. * —, Dwars

over, Dwars voorbij, Overdwars.

Acrostic, s. Naamgedicht , bij hetwelk

de aanvangsletters der regels de bena•
ming uitmaken van het onderwerp , o.

Acrostical, adj. Van een naamdicht.
Acroteria, s. pl. Melt/den van het ligchaam , (b. v. de toppen der vingers,)

o. meerv. * —, in de bouwk. Kleine voetstukken , o. ',leery.
to Act, v. n. Handelen.*—,Werken; I. )
The will acts UPON the body, Dewil
wetkt op het ligchaam; 2.) He acts UP
TO his engagement, Hij handelt overeenkomstig zijne verbindrenis, Hijkomt
zijne verbintitenis na; to - UP TO the
theory , Volgens de theorie handelen.
* —, v. a. Spelen ; to— a part, Eene
rol spelen; With acted fear, Met gotnaakte vrees.
Act, s. Daad, y r. , Bedrq:*—,Bedrilf;
(van een tooneelstuk,) o. * —, "Vete
(van het parlement), yr.
Acting, s. Speen, Tooneelspelen, o.
Action , s. Bedrtif , o., Handeling.
* —, Daad, y r., Bedrijf, o. * —,
Fabel (van een verdichtse1). * —,
Gebaardenuitdrukking, Aktie, Poordrag:, y r. * — , bii regtsgel., Aktie,
y r., Ingang regtens, m.* — ,bijkoopl.,
ilktie , y r., Aandeel ,a ; An — AGAINST
a person FOR a thing, Eene aktie tegen
iemand wegens lets.
Actionable, adj. bii regstgel., fraarover
eene aktie kan aangelegd warden. * —,
Strafbaar.
Actionably, adv. Door een prices.
Actionary, s. bil koala. , Aktiehouder,m.
Action-taking, adj. Pleitziek.
Active, adj. Een weekend vermogen hebbende. * —, in de spraakk. , Bedrilvend ;
An—verb, A verb —, Een bedrifvend
werkwoord. * — ,IVerkzaam, Bezig. *—,

Plug. * —, bil koopl., al s: — debt,
Inschuld , yr.
Actively, adv. Werkzaam. * —, Plug.
Activeness, s. Werkzaansheid. * — ,
Vlugheid, yr.
Activity, a. Werkzaarnheid, y r.; The
space of — De werkkring, m.
Actor , s. B;drilver.* —, Tooneelspeler,
.dcteur, tn.
Actress, s. Bedrefster. 4' —, Tooneel.
speelster, Actrice , yr.
Actual, adj. Treeke4k, Dadelijk, Wezenlijk.
Actuality, s. ifterkelijkheid,Dadelfikheid,
Wezenlijkheld, yr.
Actually, adv. iVezenlijk. Werkelik„
Actualness , s., zie Actuality.

Actuary, s. Grffer, ,m.
to Actuate, v. a. In werking brengen.

* —, Aanzctten, Aandriiven.

Actuate, adj. In werking gebragt.
Actuose , adj. Het vermogen van working

hebbende.

to Acuate, v. a. Scherpen.
Acuity, s. Scherpte, yr.
Aculeate , adj. Stekelig, Puntig.
Acumen, s. Scherpe punt; fig. Scherpzinnigheid, yr.
to Acuminate, v. n. Zich kegelvormig
verheffen. * —, v. a. Scherpen.
Acuminated, adj. Scherpgepunt.
Acumination, s. P tint, vr. — ,Scherpen, o.
Acute, adj. Scherp ; An — pain, Lena
hevige pijn; An — disease, Eene heete

ziekte, (gevaarlijke doch schieljik besliste ziekte). * —, in de spraakk.,
The— accent, Het scherpe klankteeken ;
fie. Seheepzinnig.
Acutely, adv. Scherp; fig. ScherPzinnig.
Acuteness, s. Scherpheid ; fig. Geslepenheld van gee:t, Scherpzinnigheid , yr.,
zie Acute.
A/acted, adj. Door geweld gedreven.
Adage, s. Kernspreuk,vr. *,--1, :Spreekwood, o.
Adagio, adv. Langzaam. * —, s. in
de muzijk , Adagio, o.
Adamant, s. Diamantsteen, * ---,Mar
sleet , Zeilsteen , m.
Adamantean, adj. Zoo hard alsdiarnant.

Adamantine, adj. Diamanten„ Van dia.
grant. * —, Gelifk diamant.
Adamite, s. Adamiet, (lid van zekere

sekte, Welke naakt hare godsdienst verrigtte,) on.

Adam's-apple, s. itiamsappel , Keelknobbel , on.

ADAP
to Adapt, v. a. Geschikt ',token, Does
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afichaifing der slivernij was eerie magtige
vergrooting van de magt der gemeenten.

overeen stemmen Doen overeen komen ,
Overeen brengen ; to — w thing TO Addttional , adj. ( Additionally, adv.)
another, Eene zaak met eene andere
Bo)gevoegd, Toegevoegd.
doen overeen komen, Yost eene andere Additionary, acij. War er bij gevoegi
'woo den kan.
geschikt maken, volgens eene andere
tnrigten.
Additory, adj. Het vermogen hebbende om
Adaptability, s. tlanwendbaarheid, vr.
NY re voegen.
Adaptable, adj. danwendbaar.
Addle , adj. eigenlik, van windefferen
Adaptation, s. Geschiktmaking.* —,Cegebruikt, Niets voortbrengende, Onschiktheid, Overeenkomst , yr.
vruchtbaar ; van daar: fig. van dc hersenen ,
Adapcedness, s. Geschiktheid, Overeenkomst yr.; The — of the sound TO the Addle-headed, Addle-pated , aij.
sense, De overeenkomst van den klank
hoofdig , Hetsenloos.
met den zin.
to Addoom , v. a. Toewijzen,Toekennen.
Adaption , s. weinig gebruik. zie Adapto Addorse , v. a. veroud., Rug aan rug
tation in de a. beteek.
plaatsen.
to Add, v. a. Voegen (bij); a.) —three
Addorsed , adj. in de wapenk., Rug am)
rug geplaatst.
TO seven, Voeg drie b zeven; 2.) to
TOGETHER
Optetlen, Addeten, to Address, v. a. Gereed maken. *
, v. n. , als : to — TO, Vermeerdersia,
Wenden,.Rigten.*—,Consigneren; to —
one's prayers TO one, Zijnegebeden rot
Vergrooten , Verzwat en.
iemand rigten; He addressed himself
to Adcleciniate , v. a. Tienden.
to Addeem , v. a. Het daarvoorhouden
TO the speaker, Hij rigtte het woo d lot
den spreker; He addressed himself To
dat
* , Toekennen.
Addenda, s. pl. van Addendum, S. Bithe work,
maakte zich vow het work
voegsel , n.
gereed.
Adder , s. Adder, yr.
Address, s. tlanspreken van iemand;
van daar ook: Ye! zoekschrift , VertoogAdder's-grass, s. zeker bud, Adderkruid , o.
schrift , Add; es, o. * Vrijerij , yr.;
Ile pays his addresses to that young laity,
Adder's tongue, s. zeker kruid SlangenHij maakt zija hof aan die jonge juffer.
wortel, m.
*
Adder - stung,. adj. Van eene adder of
Widze van zich voor te doen,yr.;
A man of a pleasing —, Lett man van
dergelifk venijnig dier gebeten.
een innemend voork-omen. * BehenAdder's-wort, a. zeker kruid , Adderwortel ,
digheid , y r. * —, Opschrift, 4ddres
(van eenen brief), o.
Addibility,, s. Toevoegbaarheid, vr.
Addible , adj. Toevoegbaar.
Addresser , s. Die zich wend:, eene aanAddice , s. kit* tirnmerlied., Dissel, m.
spraak doe: , een verzoekschrift inleyer:,
Addressant, m.
to Addict, v. a. Wijden, Toewjpden,
dock meest in eenen kwaden zin ; to — to Adduce, v. a. dianvoeren , Bilbrengen.
one's self, Zich overgeven ; He addicted Adducent , adj. in de ontleedk., als : An
himself to vice, H gaf zich aan de
— muscle, Een trekker, zie Adductor.
ondeugd over.
Adducillic , adj. adan te vaeren of _Of is
brengen.
Addictedness, s. Overgegevenheid, Ver.
slaafdheid, yr.; a.) — TO vice, Ver- Adduction, s. tiantrekken; fig. Aanvoeren,
Bijbrengen, o.
slaafdheid aan de ondeugd; b.) — TO
make chymical experiments, Do zucht Adductive, adj. Naar beneden brengend.
om scheikundige proeven te doen.
Adductor, s. in de ontleedk.,Trekket
Addiction ,'s. Toewiding , Overgrving.
die naderbij brengt, m.
* —, Verslaafdheid,Overgegevenheid.vr. to Addulce , v. a. Zeenen, Zoe: maim,
Ad-clitament , s. Bijvoegsel , Toevoegsel , o.
Verzoeten.
Addition , s. Bfivoeging,Toevoeging, vr. Adelanto , s. in Spanje, Gouverneur (eener
Hoog ambtenaar, m.
provincie).
* Bilvoegsel , Toevoegsel, o. *— ,
in de rekenk., tidditie , Optelling,vr.; Adeling , s. Koningszoon, Prim,
The abolishing of villa-nage was a mighty Ademption , s. Berooving, vr.
— To tile power of the cuut:ii^,us De I AticAvg,raphy, a. K1iciaeseh4ving, yr.
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Adenoid , Adenose , Adenous, adj. Adiaphory,,
de scheik., OnzildfgKliervormig , Klierachtig.
held , yr.
Adept, s. Ingewilde (in de geheimen Adieu , adv. Vaar wel.
zijner kunst),Virtaoos , m.; Fie ie an — Adipocere , s. zekere vettige zelfitandigin music, 116i is ongemeen bedreven in
held, waarin , order zekete ornstandtgde muzijk. * iuzond. Goudmaker,
heden, de sptervezelen van het menschem. * —, adj. Ongemeen bedreven, Zeer
lijke ligchaam na de begraving veranbekwaam.
deren kunnen.
Adeption , zie Attainment.
Adipose , Adipous, adj. Vet.
Adequacy, s. yr.; The —of Adit , s. Onderaardsche gang of watersupply TO the expenditure, De evenreloop. , m.
digheid van den toevoer aan het verbruik. Adition , s. Toegang m., Het zich wenAdequate, adj. Gefvenredigd, Gelijk ;
den tot iemand ( met eenig vetzoek),
The means were — TO the object, De
, yr.
Eddie, en, o. ,
middelen waren aan het doel geivenre- Adjacency, s Aangrenzing, Aanpaling,
digd.
yr. * —, Adjacencies, plur. Aanliggende
Adequately, adv. Naar evenredigheid;
landen, o. meery.
- TO , prep. Overeenkomstig.
Adjacent, adj. Aangrenzend, AanpaAdequateness, s. Geevenredigdheid, yr.
lend ; The field is — TO the highway,
Adequation, s. veroud.., zie Adequateness.
De nicker stoot aan den grooten weg.
to Adhere , v. n. Aanhangen, Aankleven;
to Adject, v. a. Bifyoegen.
fig. Aankleven, Toegedaan zijn ; The Adjection, s. Bijvoegtng , y r. *— 2
lungs sometimes — TO the pleura , De
o.
longen zitten sonar aan het ribbevlies Adjectitious, adj. _Bifgevoegd.
vast ; to - TO a party, a leader, a Adjective, s. in de spraakk. Bifvoegechurch, a creed, Eene partij, Een'
Iijk naamwoord, Adjectivum, o.
aanvoerder, Eene kerk, Een geloof Adjectively, adv. in de spraakk., Op.*
aanhangen of toegedaan zijn.
wfi ze van een bstvoegelsik naamwoo,d.
Adherence , Adherency, s. Aanhanging , to Adjoin, v. a. Aanyoegen. * —, v. n.
Aankleving; fie. Aankleving, TaegeAangrenzen, Aanpalen, Aanliggend
daanheid, yr. ; The firm — of the Jews
zijn ; He has bought a farm adjoining
TO their religion, De onwrikbare geTo the highway, Hif beef: eene boerdehechtheid derJoden aan hunne godsdienst.
rfi gekocht , die aan den grooten weg
Adherent, adj. Aanhangend, 4anklevend.
paatt. Aanm. Sams wordt to weggela*
, s. Aanhanger , Aanklever, rn.
ten , en dan schUnt het woord v. a. to
Adherently, adv. Aanhangend , Vast,
wooden.
Adherer,, s. Aanhanger, rn._; A firm - to Adjourn, v. a. Dag stellen , Tot eenen
j
TO the established church, ken onveranbepaalden dag verschuiven, Verdagen;
del lajk aanhanger der gevestigde kerk.
to — a court TO another day, Eene zitAdhesion, s. Aankleving; fig. Toesternring tot een' nude, en dag ultstellen.
ming. *— ,Verkleefdheid, y r. ; The -- of Adjournment, s. Uitsielling (tot eenen
iron To the magnet Het hangen van
bepaalden dag), yr.
ijzer aan den magneet ; — To vice, Ver. to Adjudge , v. a. Toeriizen. * —, Vonslaafdheid aan de ondeugd.
nissen , Veroordeelen. * Uitwifzen
Adhesive, adj. Aanklevend ; — TO the
Beslissen; The prize was adjudged TO
tract , Gehecht aan het spoor.
the victor, Den overwinnaar word de
Adhesiveness, s Aank1eving.*—,Kleverigprijs toegewezen; The criminal was adheid , Taaiheid, yr.
judged T o death, To die, TO suffer
to Adhihit , v. a. Aanwenden , Gebruik
death, De inisdatiger weld ter dood
sunken van.
veroordeeld,
Adhibition , s. 4anwending, Gebruik- to Adjudicate, v. a. Toewifzen.
making , yr.
,Adjudication, s. Toewijzing,
Adhoriation , s. Aanmaning Verma.
to Adjugate , v. a. In het JO spanner.
ning, yr.
Adjument , s.
, yr.
Adhortatory, adj. Vermanend.
Adjunct, adj. ilangey oeg.d Toegevoegd ;
Adiaphorons, adj. Onyerschillig.*—, in de
His death was — TO his act, Ziff; dood
scheik., On4dig,
was verboysden met zipto daad. —,

ADJU
lets, dat aangevoegd of toegevoegd is,
Bevoegsel ,o.* — , .Helper in eene ambtsbedientng, Adjunct, m.; Learning
is but an — To oulselves, De geleetd
held is slechts een biivoegsel van one.
.Adjunction , s. .danvoegtng, Toevoeging,
vr. *
Toevoegsel, o.
Adjunctive, adj. .danvoegend, Toevoegend. *—,Aavgevoegd , Toegevoegd. *
s. Aanvoegsel, o.
Adjunctively, adv. Be weze van toevoegsel.
Adjunctly, adv. Be gevolg, Als een gevolg, In verbinding.
Adjuration 5 s. Bededwing , Afneming van
eenen eed, vr. *— , Voorschrifi van
den eed, Formulier van den eed, o.
to Adjure, v. a. Baedigen, Eenen cod
afnernen, Len' eed laten doer.
Adjurer, s. Ainemer van den eed.
Die een' eed voider:. m.
to Adjust, v. a. In side brengen. *—,
Doen overeen stemmen, Van pas waken. * Vereffenen; to — a garment
To the body, E'en kleed van pas voor
het ligchaam waken; to -- the event
TO the prediction , De uitkomst met de
voorspelling in overeenstemming bi engem Aanm. Het voorz. with, dat some
sn plaats van to vooskomt, is striglig
met hot taalgebruik.
Adjuster,,s. Die in behoorlijke side brengt.
Adjustment, s. Het in side brengen,
van pas waken of vereffenen. * — , Het
in or de gebragt , van pas gemaakt of
vet effend zen , o.
Adjutancy, s. Adfudantschap, o.
Adjutant, s. Adjudant. *— , Ilelper, m.
to Adjute , v. n. veroud., Helfen Medewerken.
Adjutor,, s. Helper, illedewet ker , Mapgenoot , m.
Adjutory,, adj. Medewerkend, Behulpzaam.*—, in de ontieedk., The — bones,
twee beenen, die van de schouders naar
den elleboog loopen.
Adjutrix, s. Helpster,, illedewerkster, yr.
Adjuvant, adj Behulpzaam, Bevosder*
s. Heiper,, m.
to Adjuvate , v. a. Helpen, Bevorderen.
Admeasurement , s. Afrneting naar zekere want, y r. * —, by regtsgel.
Schriftelljk bevel on; dengenen, die zich
meer aanmatigt, dan hem toekomt,
tot rode to bi engen , als: An — of
dower, Bevelschi ift tegen eene wedute, die den erfgenaam meer veer Naar
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huwelsjksgoed onthoudt, dan z# met regt
vorderen kan; An — of pasture , Len
bevelsehrlft tegen dengenen , die in
eene gemeene weide meer vee dan behoorliik zendt.
Admensuration , s. Toemeting, vr.
Ondersteuning, yr,
Adminicle , s.
Adtninicular, adj. Behulpzaam, Hulp
gevende.
to Administer, v. a. Toebrengen,
dragon* —,Goven, Toedienen.* —, Bedienen , Waarnemen. *
Besturen;
— an oath , Eenen eed afnemen; A
shade administers To our comfort, Lonsmer draagt tot ens genot
Administrable, adj. Dat gegeven, .enz.
kan worden, zie to Administer.
to Administrate, zie to Administer.
Administration, s. Toediening. *
Bediening, Waarneming.
, Bestie.
ring, y r. , Bestuur, i inzond. van het
land; ook veer de besturende personen).
*
Bestuur, Gouvernement, 1111nisterie, o. 9 Administratie, yr.
Administrative, adj. Besturend.
Administrator, s. Boedelredder. * —
Bedienaar van godsdienstige sakramenten. , Bestuur der, Regent, m.5
He held it as — TO his daughter, Hil
bezat het als bestuurder voor zifne dochter.
Administratorship, s. Ambt van een'
administrator, o.
Adrninistratrix , s. Boedelredster, yr.
Admirability, s. Bewonderenswaardig•
held, vr.
Admirable, adj. Bewonderenswaardig.
Admirableness, zie Admirability.
Admirably, adv. , zie Admirable.
s. Admiraat , Vlootvoogd 2
Admiral
Commandant eener vloot,
* —,
ildmiraalschip 5 o.
Admiralship, s. „ddmiraalschap, o.
Admiralty, s. Zeekantoor,, o.,
tett, vr.
Admiration, s. Bewondering, vr. * —, in
de spraakk., Note of —, Verwontiering.teeken, o.
to Admire, v. a. Bewonderen. —,Ten
hoogste goedkeuren. * —, Minnen.*—,
v. n. Lich verwonderen; He admired.
AT his own contrivance, He verwonderde zich over zyne eigene vinding.
MinAdmirer, s. Bewonderaar. *
char, m.
Admiringly, adv. Met bewondering.
Admissible, adj. Ontvankeifik, Dat tee-
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gelaten kan worden; He is not — in
his pleas, Hij is niet ontvankelsrk in
zijn pleit.
Admissibly, adv. Geoorloofd.
Admission, s. Toelating, (toelaten en
het toegelaten zijn,) yr. * Toegey en (van eene redenering) , o.; I.)
- INTO a college, Toelating „ in een
college; 2.) - TO a person, oelativg.
7
of Toegang tot ten' persoon.
to Admit, v. a. Toelaten. *
Toegeven; a.) I — you AMONG my friends;
lk ?teem u ender ?Paine vrienden aan;
2.) to — one INTO a playhouse , leviand in eel's' schauwburg toelaten; 3.)
to — or a thing, less toelaten, gedoogen, toestaan. Aanm. In dit geval is
to Admit eigentijk v. n., saloon of ook
wegbliiven kan: to — a thing.
Admmit t able , zie Admissible.
Admittance, s. Toelating, y r., zie Admission. *
Inzwang-brenging, yr.;
a.) INTO the church, Toelating in
de kerk ; 2.) - To the king, Toelating
tot den koning.
Admitter, m. Die toelaat, inleidt.
to Admix, v. a. Ondermengen.
Adm i xed, adj. Gemengd.
Admixtion, s. Ondermenging, yr.
Admixture,
Ondergesnengde, o.
to Admonish, v. a. Vermanen, (Maarselutwen, Herinneren, of Zachtelijk berispen); I.) to — one AGAINST a
thing, lemand veer iefs waarschuwen;
2.) to — one op a thing, lemand over
Jet's berispen; 3.) to — one TO do a
thing, lemand raden lets to doe,.
A dmonisher, s. Vermaver,
zie to
Admonish, en ook Admonitioner.
Admonishment, Admonition, s. VermaBing , vr., zie to Admonish; Admonition
CONCERNING a thing, Rand betrefende lets.
Admonitioner, a. Vermaner, Zedeproker, (in eels' spottenden zin„) tn.
Admonitive, adj. Vermanend.
Admonitor, s. Vermaner,
Admon 7 tory,
Vermanend; zie to

moer, o. ; prov. Mnch
AncFUT nob
thing , Peel geschreeuw en weinig wol.
Adolescence , Adolescency, s. jongeling, (de ouderdon tusschen ks..vd
jongman,) yr.
to Adopt, v. a. Aannemen, (als een
kind tot zoom of dochter, eens anders
gevoelens voor de zijne); to —a person
or thing TO, Ben' pe,soon of zaak nader,, dan zrj van natuur zips, brengen
tot.
Adoptedly, adv. Bil aanneming.
Adopter, a. Die iemand y ear ziin kind
aanneemt.
Adoption, s. ilanneming tot kind, vr.
—, Het tat kind aangenomen zijn.
Adoptive, adj. Tot kind aannemende.
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Admonish.
Amortization, s. ilmortisatie, yr.
to Admove, v. a. Nader bij brengem
Admurmuration, s. Toemomrelen, o.
Adnascent , adj. Alanwassend.
Adnate , adj. er atm gewassen.
Adnoun, s. Bifroeffetijk naamwoord,
d', s. Melte, Zwarigheid, yr. *

Climslas, so. * 7 Gcraas 1.4Yeis,

* —, Tot kind aangenomen.
Adorable, adj. Janbiddelijk , Aanbid-

denswaardig.

Adorableness, s. Aanbiddelaheid , "Ian.
biddenswaardigheid, yr.
Adorably, adv. , zie Adorable.
Adoration, s. Aanbidding, yr.
to Adore, v. a. Aanbidden.
Adorer, s. Aanbidder,
to Adorn, v. a. Versieren Opschikken ;
She is adorned WITH beauty and wit,
Zij is versierd me; schoonheid en verstand.
Adorning, s. Versiering, y r. * — ,

road, Versiersel , o.

Adornment, s. Versiering, Opschileking , vr.
Adown, adv. Op den grond. * prep.

Nederivaarts, Naar beneden, Naar
den grond.

Adraganth, zie Tragacanth.
Mread , adj. In vi ees , Beducht; to Re
TO a thing, Poor lets bevreesd z'n,
Bang voor lets zijn.
Adrift, adv. Stuttrloos drifvende, Plot;
to Set —, Plot maken.
Adroit, adi. (Adroitly, adv.) Behendigi
Knap.
Adroitness, a. Behendigheid, Knagheld, yr.
Dorstig.
Adry,
Adscititious, ad}. Ter aanvtilling baYgevoegd.
Adstriction, e. aff de geneesk., Zamen.

binding, (toegepast op geneesmiddelen,

die het vermogen hebben, om de afeekst
nader bijeen to brengen ,) yr.
Adulation, s, Vleiferf1, Plwinztrttkg.

risCor nr.1,tinslri.Ur

Ann
Adulatory, adj. Vleijend, Pluimstriikend.
Adnlatress, s. Vleister, vr.
Adult, adj. Volwassen.
to Adulter, v. n. Echtbreuk begaan,
Echt breken.
Adulterant, s. Die of Dat vervalscht.
to Adulterate, v. n. Echtbreuk begaan,
Oversee! bedrijven. * , v. a. (door een
vreemd mengsel) Vervalschen.
Adulterate, adj. Echfschendig , Echtbreukig , Overspelig. *
Vervalscht.
Adulterately, adv. Overspelig, In echtbreuk.
Adulterateness, s. Echtbreukigheid.*
Vervalsching , yr.
Adulteration, s. Vervalsching, yr.
Adulterer, s. Echtbreker,, Oversteler, tn.
Adulteress, s. Echtbreekster, Overspeelseer, yr.
Adulterine , adj. In echtbreuk geteeld.
Adulterous, adj. Echtschendig Echtbreuki g, Overspelig.
Adultery, s. Echtbreuk, yr. , Overspel, o.
Adultness, S. Volwassen stoat, tn.
Adumbrant , adj. 4fschaduwend, Eene
flaauwe gelfikenis gevend.
to Adumbrate, v. a. Arschaduwen, Met
eene flaauwe schets afbeelden.
Adumbration , s. Afschaduwing, *
,
Zwakke schets, yr.
Adunation , s. Hereeniging , yr.
Adunciry, s. Kromheid, Hoekigheid, yr.
Adurcous, Adunque , adj. Krom, Net
haken.
to Adure , v. a. Opbranden, Geheei verbranden, Door het vuur verteren.
Adult, adj. Verbrand,Verschroeid.*
in de geneesk., Bovenmate verhit.
Adusted, adj. Verbrand, Verschroeid.
Adustible, adj. Verbrandbaar.
Adustion , s. l7erbranding, Verschroeijing , yr.
to Advance, v. n. Voorwaarts komen ;
biz. in het kriksw., 4anrukken. * —,
Vortieringen ma/en; t.) to IN knowledge , In kennis vorderen oftoenemen;
2.) Night advanced INTO morning, De
nacht naderde den morgen of ging tot
den morgen over; 3.) to — To, Naderen. * — , v. a. Voorwaarts brengon.
*
Bevorderen. *
Bespoedigen.
*
Voorbrengen, Opgeven. * —,
Voorschieten, Pboruit betalen; to — die
nature of man To its highest perfection,
Do natuur van den mensch tot hare
fiwkste volmaaktheid brengen.
ENG. A. DUTCH DICT,
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Advance, s. Voorwaarts komen; in het
krijgsw., Aanrukken , o. * Tegemoetkoming, y r., als : to Make advances,
(in eenen nannehandel)Te gemoet komen,
De eerste stappen doen. *
Vorde.
ring (in eenige kunst of wetenschap).
*
Bevordering ( tot hooger stoat),
y r.; I.) An — I N discoveries, Lent
vordering in de ontdekkingen; 2. )
- ON the prime cost of goods , Len
voorschot op den inknopsprijs van goede.
ren; 3. ) An — TOWARDS a reconciliation,
Ben eerste stop tot eene vet.zoening.
Advance • ditch, Advance - fosse , s. its
de vestingb. , Voorgracht , yr.
Advance - guard, zie Vanguard.
Advancement, s. Voorwaarts komen.
Voorwaarts gekomen zijn , 0.,
*
Vordering , * , Bevordering, yr.;
They endeavoured his — TO the throne ,
Zij beproefden züne bevordering tot den
troop.
Advancer , a. Bevorderaar. * , bij
jag., Voorlooper,, (een van de takken
in de horens van een here,)
Advancive , adj. Bevorderend.
Advantage, s. Meerderheid; bifz. door
list verkregene Meerderheid.
—,
Winst, yr., Voordeel, o. (bij koopl. ;
Overmaat, yr. of Overwigt, o.; ook
Premie, y r. boven ivettigen Interest).
*
Overhelling , naar de erne zilde
eener vergelijking, yr.; a.) Students
enjoy great advantages FOR improvement, De studenten hebben uitstekende
gelegenheid, om vorderingen to maken;
2.) to Get an - - OP or °vita one ,
Een voordeel op Fernand behalen ; to Have
the — or, Het voordeel hebben boven.
to Advantage, v. a. Bevoordeelen. * — ,
Bevoorregten , Bevorderen.
Advantageable, adj. Voordeelig; It is —TO
a physician to be called to the cure of
a declining disease, Het is voordeclig
voor een' geneesheer, tot de genceng
eener afneisende ziekte geroepen to worden. Aanm. Het woord Advantageable
komt in de jongste woordenboeken niet
voor, en sch#nt alzoo verouderd to wezen.
Advantaged , adj. Voordeelen bezittende,
Bevoorregt,
Advantageous, adj. (Advantageously ,
adv.) Voordeelig; It is very To yoi..
brother, Het is zeer voordeelig voor uw'
breeder.
Advantageousness, s. Poordeeligheid
2
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to Advene , v. n. Bijkomen ; 'Whatever
advenes TO the act , Al was de daad
komt.
Advenient , adj. Bilkomend.
Advent, s. zeket e tot godsdienstnefening
bestemde tildsbepaling veer kersmis ,
„Advent, m.
Adventine , Adventitious, adj. Bijkomend,
tnegIft.
s. Degeen
Adventi ■ e, adj. Bfikomend.*
of Hetgeen van buiten inkonit.
Adventual , acj. Behoorende tot den
advent.
Adventure, s.Gev1t, Lotgeval, Aversenur,
o. * , onderneming van lets , iraar•
van de kans van uitslrg unzeker is,
Avontuur,, o,; bo konpl. Risico, tn.;
13i11 of —, Bor'emerybrief, m.
to Adventure, v. a. et n. De kans iragen,
Be c taan , Avonturen.
Adventurer, s. Gelukzneker, Avonturier.
iVaaghals , m.
*
Adventuresome, zie Adventurous.
Adveniuresomeness, zie Adventurousness.
Adventurous, adj. ( Adventurously, adv.)
Roekeloo. , Tot
Onzeker,, Gewaagd. *
gewaagde ondernemingen geneigd.
Adventurousness, s. Gewaagdheld. * ,
Waaghalzigheid , vr.
Adverb, s. in de spraakk., Bijwoord,
Adverbium , o.
Adverbial, adj. (Adverbially, adv. ) in
de spraakk. , Bwoordelijk.
Adversable , adj. Tegengesteld.
Adversaria, s. p1. Schritjboek , o. 9 Adversaria, o. meerv.
Adversary, s. Wedelpartilder „ tn. Te, adj. Strijdig. *
g4ppartv, yr. *
VoYandig.
Adversative, adj. in de spraakk., Tot
tegenstelling dienende; An — conjunction, Een voeroord van tegenstelling.
Adverse , adj. trifdig. * — ,On yoorspoedig, Room oedig.
to Adverse , v. a. verond. Tegenstellen.
Adverseness, s. Tegenstand, tn.
Adversity, s. regenspoed Rampspoeef, m.
ert , v. n. fraarnemen , Acht geven
to
op; to — TO more than one thing, Op
rieer dan len ding letten.
Adver ence, Advertency, s. OpmerkzaamI eid , Waarneming „ vr. ; — TO one's
proposals, Opietterdheid op iemands
vonrslagen.
Advertent, adj. Oplettenk
to Advertise , v. a. Verwittigen. *
door middel der niewspapiet en Bekcnd

ADVO
shaken, 4dverteren; to — cne- or
a thing , Iemand van sets onderrigten.
Advertisement , s. Kennisgeving, y r., Berigt , n. * —, inzond. door middel der
nieuwspapieren, Advertentie , yr.
Advertiser, s. Berigtgever, m., Bengtgeefster, vr., Degcne , die lets bekend
Nieuwsblad , waarin bemaakt. *
kendmrkingen gedaan warden, "Myer.
tent:Wad, o.
Advertising, adj. Berigtend ,Vermanend
Radend.
to Advesperate , v. n. Avond warden.
repsAdvice s. Raadgeving,vr.*
, Narigt Bengt;
gel., Advise. *
by koopl., Adrift , n.
Advice-boat, s. Adrifsjagt , o.
Advisable, adj. Raadzaam.
Advisableness, a. Raadzaamheid vr.
to Advise, v. a. Raden, Raad geven,
bit regt,gel., Adviseren. * — , Berge
geven, Vetwittigen , bij koopl. , Adviseren ; a.) to — one AGAINST going,
Iemand raden , niet to gaan; 2.) to —
otle or a thing , Iemand van lets onderrigten ; 3.) to — one TO a chirg,
Iemand lets canraden ; to — one TO
learn a thing, Iemand aanraden, lets
, v. n. Raadplegen ,
to leeren. *
regtsgel. , Conciateren. * — , Overlvegen , zicle zelt .en over wegen ; toWITT). one, Met Fernand raadpitgen ;
tam. to — WITH ore's pillow, zich op
lets beslapen, (de zaak tot des anderen
daags in berand honden).
Advised, adj. ( , adv. ) Pedachtzaana , Vnrzigtig. * — , Weloedacht,
Ovetlegd ; ‘1i e11 —, Met I ill.en rade ;
— Onbezonnen.
norAdvisedness, s, Berlachtzaamhel
zigtigheid , yr.
Advisement, s. Raadgeving of Berigtge y ing, vr., zie to Advise. —, Bedaehtzaarnheid , Vont zigtigheid , vs., zie
Advisedness.
Advocacy, s. Verdediging, yr.
v. n.
to Advocate, v. a. Ve rdedi gen. *
Advokaat zijn.
Advocate, s. Pleitbezorger, Advokaat,
tn. * het alg. Voorspreker, tn.„
Porspreekster,, vr. * —, ity leer, P gtroon eener kerk, ; An — Fort a
person or thing, Len verdediger van
eet2' persoon of zaak.
Advocateship, s. AdiTkagtschaPs
Advcatess , s. Verda rgrier,, yr.
Advocation , s. Pleitbczeiging , Poor-

ADVO

spreak, yr. *
dediging, yr.
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Pleit, 0. *— Per- Affableness, zie Affability.
Affably, adv. , zie Affable.
Affabrous, adj.. Kunstiglijk gemaakt.
Advolatton , s. ilanylicgen , o.
Volledig.
*
Advolution , s. AanrollIng, yr.
Advoutrer, s. Echtbreker,, m.
Affair, s. Zaak, Bezigheid, yr.
to Affear, v. a. veroud.,zie to Affere.
Advoutress, s. Echtbreekster,5 yr.
Affect , s. veroud. , zie Affection.
Advoutry,, s., zie Adultery.
Advowee , s. die een kerkelia ambt to to Affect , v. a. Op jets of iemand werken,
ilandoen ; inzond. Ontroeren , De hartshegeven heeft, Patroon, Collator, tn.
BeAdvowson, s. bit* het hegeven van kerke- tegten in beweging brengen. *
liike bedieningen Regt van pattonaat- doelen. * , Lief hebben. * Op eerie
schap , o.
gemaakte wojze nabootsen. * — 5 Zich
Adze , bedorven uitspraak van Addice , den schijn geven van, als.: to — a stare,
Addice.
Zich verwonderd houden.
zie
Aedile , zie Edile.
Affectation , s. Gemasktheld, yr.
Aenigma, etc., zie Enigma, etc.
Affected, part. zie to Affect; inzond.
Aegilops, s. Traanzweer , yr. * — ,eene Aangedaan. * —, adj. (Affectedly,
adv.) Gemaakt, Met gemaaktheid; If
.plant.
she were less —, Indien zij minder
Aegis s. Schad, o.
Aegyptiacum , s. Zalf nit honig , koper- gemaaktheid hadde; to Be well — TO
green en azijn, yr.
the government , De regering toegedaan
zijn.
Aer, s. Lucht, yr.
to Aerate, v. a. Met vaste lucht ver- Affectedness, s. Gemaaktheid, yr.
binden.
Affecter,, zie Affector.
Aerial adj. Tot de lucht behoorende. *
Affecting, adj. ( Affectingly, adv.)RoeDe lucht bewonende , Lucht.
* —, In rend, Aandoenliik.
de lucht geplaatst; fig. Hoog, Verhe- Affect ion , s. ilandoening van, Werking
yen, Luchtig.
op jets of iemand, yr. * Hartstogt,
Aerie , s. Nest ( van eenen roofvogel), o. m. * —, Liefde, Toegenegenheid, yr.;
Aeriform, adj. Luchtvormig.
The — of a parent FOR one's child,
Aerography, s. Luchtbecchrilving , yr.
genegenheid van een' ouder voor
Aerology, s. Luchtkunde , yr.
zijn kind, Aanm. Vroeger bezigde men,
Aeromancy,, s. Luchtwaarzeggerij, yr.
in plaast van for, to en toward, die
Aerometer, s. Luchtmeter,
thans niet nicer voorkomen.
Aerometry, s. Luchtmcting, yr.
Affectionate , adj. Toegenegen. * ,1JveAeronaut , s. die in eenen lxchtbol op- rig.* — 5 Teeder. * ; a.)
s tijg, t Luchtschipper,,Luchtvaarder,tn. He is very TO his sister, Hij houdt zeer
Aeronautics, s. pl.
Luchtvaartkun- veel van zijne zuster ; 2.) Caroline was
de, yr.
very — TOWARDS her, Carolina was
Aeroscopy,, s. Waarneming der lucht,vr. hartelik jegens haar.
Aerostation , s. 5 Aerostatics, s. pl. Lucht- Affectionately, adv. Teeder.
weegkunst yr.
Affectionateness s. Toegenegenheid, yr.
Aethiop's-mineral, s. zeker geneestnid- Affectioned, adj. veroud.
Gemaakt,
del.
Ingebeeld. thans, Geneigd, GeneAetires, s. Arendsteen, tn.
gep; Be — TO one another, Draagt elAfar, adv. Op eenen grooten afstand., kander genegenizeid toe.
* — , Tot eenen grooten afitand; — OFF , Affectionsly, adv. Op cent aandoenlike
Terre af.
Roerend.
Afeard, adj., zie Afraid; — or,,Beyreesd Affective , adj. Eene sterke aandoening
'poor.
veroorzakende, Roerend.
Afer, s. Zuidwestewind, tn.
.Affectively,, adv. Roerend.
Affability, s. Minzaarnheid, Vriendelijk- Affector, m. Naiiper, tn.
held, yr.; His — TO all men, ZoYne Affectuosity, s. veroud. , Hartstogtetijk
held, yr.
spraakzaakheid jegens alle menschen.
Affable, ad,. filinzaam Vriendelük; Affec'.uous, adj. veroud., HartstogtoShe was very — TO me, Zij was zeer lijk.
so Affere, v. 2. in regten, Bevertigen.
spraakzaam jegens VI C%
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Afferor, s. in regten, Bevestiger, m. Afflation, s. Aanblazing , yr.
* , inzond. Gezworene tot bepa1ing van Afflatus, s. Goddelijke ingeving, yr.
geldbocten , in geval de wet die onbe- to Afflict, v. a. Smarten. *
Bedroet.
slist laat, m.
Yen. *
Kwellen, Grieven; s.) to
Affettuofo , adv, in de toonk., Teeder , Be afflicted AT the loss of a child,

Zacht.

Affiance, s. in regten, Verloving, On-

dertrouw,, yr. * —, in het algem.,
Vertrotoven ; bijz, Vertrouwen op Goddelijke bescherming , o.
to Affiance, v. a. Ondertrouwen. * —,
Vertrouwen; zie to Affy ; Angelo was
affianced TO her, Angelo was met haar
verloofd.
Affiancer, s. Die in ondertrouw neemt.
Affldarion, Affidature, s. Wedervidsch
verdrag, waarvan men de getrouwe naburning zweert, 0.
Affidavit, s. Yet klaring bij cede, yr.
Affied , part., zie to Affy.
Affiliation, s. Aanneming tot zoon of
chchter, yr.
Affinage, s. Loutering van metalen, yr.
Affined, adj. Vermaagichapt , Aanverwant.
Affinity, s. Verwantschap, yr.; His
or TO the king, Zijne ve:want-WITH
schap met den boning ; The art of
painting has a wonderful — WITH that
ofpoetry, De schilderkunst heeft eene
treffende verwantschap met de dichtkonst.
to Affirm , v. a. et u. Bevestigen; to TO the fact, De daadzaak vet zekeren.
Affirmable, adj. Was bevestigd lean worden ; It is — or him, Het ban van
hem verzekerd wooden.
, Ver.
Affirmance, s. Bevestiging. *
blaring , vr.
Affirmant, s. Degette, die bevestigt.
Affirmation, s. Bevestiging, yr. *
Hetgeen bevestigd wo:dt.
Affirmative, adj. Bevestigend, Stellig.
* —, Wat bevestigd ban wooden. * —,
a. Bevestiging, yr.
Affirmatively, adv., zie Affirmative, adj.
Affirmer,, s. Bevestiger, no.
to Affix, v. a. Aanyoegen, Aanhechten;
to — names TO ideas, Namen met denkbeelden verbinden; to — a syllable TO a
word, Eene lettergreep aan een woord
hecht,n; to — a seal To an instrument,
Een zgel aan een sink hechten.
Affix, s. in de spraakk., aan het elude
eons woords aangevoegd woordlidje,
Arhtervoepel, o.
Affixion, s. Aanvoeging, Aanhechting,
o.
y r. *—, ilangevoegd ofAangehecht

Zich over het verlles van een kind bedroeven; 2.) to Be afflicted BY losses,
Verliezen geleden hebben; to Be afflicted BY the gout, Met de jicht gekweld
zif n ; 3.) to Be afflicted WITH the
gout, Met de jicht gekweld zijn; to
Be afflicted WITH losses, Verliezen goleden hebben.
Afflictedness, s. Bedroefdheid, Droefenis, yr.
Afilicter, s. Die bedroeft, Kweller, m.
Afflietingly, adv. Bedroevend , Kwellend.
Affliction, s. Smart, Kwelling , Bedroejdheid , yr.
Afflictive, adj. Kwellend, Smartelijk ;
- TO human nature, Kwellend voor
de menscheljjke natuur.
Affl:ctively, adv. Smartelijk, Po nloJk.
Affluence, Affluency, s. Toevloed. *
Ove: vloed , m.
Affluent, adj. Toeyloeijend, In tnenigte
toes troomend. * —, °vet vloedig ,
menigte voor handen.
Affluently, adv. In overvloed.
Afflux, Affluxion, s. Toevloed,
*
Het naar eene plaats toevloeffende , o.;
Afflux TO a place, 7oestrooning naar
eene plaats, vr.
Afforage, s. Belasting ter verkrijging
van het yerlof om wijn, enz. in ecn
district te yerkoolen, yr.
to Afford, v. a. Opleveren. *

Ver.

schaffen. *—, Laten, (in den zin van
Leveren, als: I cannot — it so cheap,
Ik ban het zoo goedkoop niet later).
, Blibtengen, (in den zin van Betakn als: lie will not be able to —
the expense, Hij zal de kosten niet
kunnen bfibrengen); fast. I could — to
give him a slap in his face, lb zou hem

wel een' slag in zin bakkes willen geven.

to Afforest, v. a. Tot koninklijken jagt

grond verklaren, Onder de hourvesterii
brengen.
Afforestation, a. ilanlegging van een
bosch, o.
to Affranchise, v, a. Vrijmaken.
Affray, s. Vechtpartj/, yr.
to Affray, v. a. veroud., Eensn schrik
aanf agen.
to Affreight, v. a. (Eon :chip hares
am te) bevrachten.

AFTE
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Afresh, adv. Op nieuw,, Vas voren aan,
Affriction, s. irrfiying , yr.
Weller, N gmaals.
Affright, s. Schrik m.
to Affright, v. a. Verschrikken, Schrik Afront, adv. Het gezigt toekeerende ,
aanjagen; to Be affrighted AT or WITH In het front.
a thing, Verschrikt van lets zifis. Aft, zie Abaft.
Aanm. Men schijnt at meer to bezigen After, prep. Na, (in plants of tijd ,)
dan with.
Achter; — you , Sir, Na 11, mijn
Heer ! * — , Naar , V,Igens ;
Affrighredly, adv. Van schrik.
Op Welke wlize? * —whatmner?
Affrightful, adj. Schrikkelijk ; It is
human nature, Het is schrikkclijk
-To
Naar; to Look — a thing, Naar
yoor de menschelijke intuur.
iets zoeken. * —, adv. Daarna , als :
Affrightment, s. Schrik, as. *
Ver- Some days —, Een:ge d.gen daarna.
schriktkeid, yr.
* conj. N,dat; 1 was come in,
Affront, s. Beschimping, y r., Persoonlij- Nidat 1k ingekomen was.
lee boon m., Beleediging iemand in Afteracceptation, s. Later aangenomene

zijn bijzijn aangedaan, yr.

beteekenis , yr.

pend.

gebragt to hebben, o.

nighe41, yr., Beleedigende, o.

vs. meerv.;

to Affront, v. a. Van aangezigt tot aan- Afteraccount, s. Latere rekening, yr.
gezigt ontmoeten. * Het hoofd bie- Afteract, s. Pagende daad , yr.
den ; to — a danger, Een gevaar trot- Afterages, s. plur. Toekomst, yr.
seren. *
Honen, Persoonlijk belee- Afterall, adv. Kortom , Otis kort te gaan.
Afterbirth, s. Nagebnorte, yr.
digen.
Afterclap, s. Onverwacht ongeval, naAffronter,, s. Beleediger, Honer, m.
Affronting , adj. Beleedigend, Beschim- dat men eene zaak meent ten einde
Aftercost, s Nakosten, Kotten, die nog
Affrontive, adj. Beleedigend.
Affrontivevess, s. Beleedigende hoeda; komen na de volvoering der zaak,

Nawean, o. meerv.

to Affuse, v. a. Opgieten.
Aftercrop, s. Naoogst, m.
Afterdinner, s. Namiddag (tild), m.
Allusion, s. Opgieting, yr.
to Airy, v. a. Ondertrouwen, In ender- Afterendeavour, s. Nadere poging , yr.
tt ouw nemen. * Vertrouwen, Ziin Afterenquire, s. Te laat komende navertrouwen op lets stellen; zie to Affiance. yraag, vr.
to Aftereye, v. a. veroud., Naongen.
Afield, adv. Veldwaarts.
Aflat, adv. Illet den grond
Aftergame, s. Nadere maatregel,
dat men den eersten afloop der zaak
Afloat, adv. Plot.
Afoot, adv. Te voet; fig. That business gezien heeft, tn.
is —, Die zaak is aan den gang, in Aftergrass, s., zie Aftermath.
werktng.
Afterhours, s. plur. Achteraan komende
More, prep. Poor, Nader bij. * —,
m.
Poor, Vroe'er dan. * —, adv. Voor,, Afterlife s. Nng overige leven. *

Het voorst on nabijheid. *
Voorbij,
Te voren, Verleden. *
Vooruit,
Vooraan, Ann de spits.
AForegoing, adj. Voorgaand.
Aforehand, adv. Vooruit , To voren;
fig, to Be — in the world, Het voor4poedig hebben in de wereld; to Be
one, Demand de loef afsteken. -WITH
Aforementioned. adj. Voormeld.
Aforenamed, adj. Voornnemd.
Aforesaid, adj. Voormeld, Voorzegd.
Aforetime, adv. Verleden.
Afraid, adj. Bevreesd, Bang; a.) to
Be — OF death, Bevreesd of Bang
Yoor den dood zijn; a.) He is TO sin
against God, Hij is bevreesd tegen God
se zondigen.

Toekomende 'even, o.

Afterliver, s. Nakomeling, m. en yr.
Afterlove, s. Latere lietde, yr.
Aftermath, s. Nagras , Etgroen, o.
Aftermost, adj. Achterste.
Afternoon, s. Namiddag, Nanoen, tn.
Afternooning, s. Namiddagsverversching, yr.
Afterpains, s. plur. in de verlosk., Na•

wean, o. ?Peery.

Afterpart, s. Laatste gedeelte, o.
Afterpiece , n. Nastuk, o.
Afterproof, s. Nabewsjs , o.
Afterreckoning, s. Naberekening, yr.
Afterrepentance, s. Toekornstig berouw, o.
Aftersails , s. plur. Zeilen van do

groote en bezaansmasten, dienende om
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het s chip bij den wind te hoiden, o. meerv.
Afterstate, s. Toekomende staat , tn.
Aftersupper, m. Ted na het avonde ten, tn.
Afterswarms, s. plur. in de bifenteelt ,
Nazwermen , tn. meerv.
Aftertaste, s. Nasmaak , tn.
Afterthought, s. Nabedenking, yr. * —,
Naberouw, o.
Aftertimes, s. plur. Toekomende

meerv.

Aftercossing, s. Beweging der zee na
een' storm, yr.
Afterward, Afterwards, adv. Nader.
hand, Daarna.
Afterwit, s. 1Vabedenking , yr. , Bedenken van een rniddel , waarvan de
zaak reeds haar beslag heeft, o.; prov. An
— is every body's wit, Naderhand is
ceder wijs ; — comes too late , Dat
komt te laat.
Afterurrath, s. Nawraak, Haatdragendheld , yr. (m.
Aga, s. Aga, (militaire titel in Tur4.e,)
Again, adv. Wederom , NT eenmaal;
van daar : As much — , Nog eenmaal
Herhaalde reizen,
zoo veel ; — and
Keer op keer ; Over , Nog eens.
Weder,, Terug * —, Daarenboven.
A g ainst, prep. Tegen ; fam. — the grain,
Tegen iemands zin, Tegen heug en treug.
* , Tegen; — the end of the week,
Tegen het einde der week.
Agalaxy, s. Gebrek aan melk of zog , o.
Agape, adv. Net groote oogen en opgespalkten mond aangapende.
Agaric, s. Lorkenzwam, yr.
Agast , zie Aghast.
Agate, adv. provinc. Op den weg.
Agate , a. Agaat, tn. en o. , Agaatsteen, m.
Agaty,, adj. ilgaatachtig.
to Agaze, v. a. Door verbaasdheid ontroeren , Does; verbaasd staan.
Age, s. Ouderdom (van lets of iemand),
Leefajd , (tsjd die sedert het eerste
bestaan is verloopen „) m. * —, (ook :
Old —,) Ouderdom * — , Cook :
Full — ,) Meerderjarigheid , Mondigheid , y r., als : to Be of —, Meerdet jarig of Mondig zifn; to Be under —,
Minderjarig zijn. * , Eetnv (tijdperk van honderd f aren , of tildperk in
het algem.), yr.; The golden—,De gulden
eeuw ; The — of Augustus, De ecuw
van Augustus.
Aged, adj. Oud , Bejaard.
Ageclly , adv. Naar de 14;ze van oude
lieden.

AGGR,
Agen , zie Again.
Agency, s. Working, y r. *— ,
schap , o.
Agenda, s. pl. Te doene zaken , y r. meerv.
* , s. s Aanteekenboekje, Memorieboeleje , Zakboekje , o.
Agent , adj. Werkend. * —, s. Werker,,
us. B edriiv end v ernsogen, o.* inzond.
iemand die voor een' ander' bezigheden
waarneemt , Agent , Zaakwaarnemer, rn.
Aggelation , s. Zamenvriezing yr.
Aggeneration, s. ilangroeVtng , Zamen.
groeojing (van twee lzgcharnen), yr.
Anger, m. Hoop. * , Wal m. *
vest, Sterkte , yr.
to Aggerate , v. a. Ophoopen.
Aggerose, adj. Vol hoopen.
to Agglomerate, v. a. In een kluwen
znmenwinden. * — . v. Zamenloopen ,
Zich vereenigen.
Agglomeration, s. Zamenhooping, IYIenigte, Yr. , Hoop, m.
Agglutinant , adj. Bindend , Hechtend:
* —, s. in de heelk. , Wondhechtend
heelmiddel , o.
to Agglutinate, v. a. Zamenhechten.
Agglutination, s. Zamenhechting. *
Aaneenkleving , vr.
Agglutinative , adj. Een zamenhechtend
vermogen hebbende.
Aggrandization s. Vergrooting , yr.
to Aggrandize, v. a. Groot tnaken , Vergrooten ; fig. Verheffen.
Aggrandizement, s. Grooter gemaakt of
Verheven worden , o Vergrooting , yr. ,
zie to Aggrandize.
to Aggravate, v. a. Verzwaren , Vorergeren.
Aggravation , s. Verzwaring. * , Verzwarende omstandiglzeid , yr.
to Aggregate, v. a. Zamenhoopen , Tot
gene massa vereenigen ; fig. (in een genootschap)
Aggregate, adj. Zamengehoopt , Tot me
massa Keen gebragt. * —, s. Zamengehoopte masse, yr.
Aggregately, adv. Te zamen.
Aggregation, s. Vereeniging,Verzameiing,
Zamenhooping, yr.
Aggregative , adj. Verzameld ,Vereenigd.
Aggregator, s. Verzamelaar,, an.
to A ggress, v. a. Het eerst met gewelddadigheid aantasten 2 Aanvallen , Janranden.
Aggression s. Eerste gewelddadigheid
(in eenen strid), vr., rlanval,

yr.

AGGR
Aggressive, adj. Aanvallend,Aotarandend.
Aggressor, s. Aanvaller, m., 4anvallende
parte , yr. , .danrander,, m.
Aggrievance , s. Ongelijk , Onregt iemand
aangedaan, o., Beleediging , yr.
to Aggrieve , v. a. Kwellen , Verdriet ,
Ongelijk of Onregt aandoen. * , Krenken , Benadeelen. *
Treuren,
, v.
Weeklagen.
Aggrieved, adj. Bedroefd , Treurig.
to Aggroup , v. a. be schilders , In eene
groep brengen , Groeperen.
Aghast, adj. Verschrikr. Ontsteld.
Agile, adj. Ping, Vaardig.
Agileness , Agility, s. Viugheid Vear
digiteid , yr.
Apo , s. Agio , 0 pgeld , o.
to Agist, v. a. (Vreemd vee) tegen beta
ling op 's koningi gronden laten grazen.
Agiscinent , s. Nemen van vreeind vee in
de koninklijke bosschen veer geld. *
,
Weigeld, o. —, Thal , Dam , tn.
Agistor,, s. Boschopzigter,, (Welke het vee
in de kosschen neemt , zie to Agist, ) m.
Agitable, adj. Ligt in beweging to brengen.
* —, Betwistbaar, Waarover nog geschil
kan gevoerd worden.
to Agitate, v. a. In snelle beweging
brengen, Schudden of Roeren. —,
(het gemmed) Verontrusten. * —, ( eene
vraag) Ter overweging geven en daarover redetwisten.
Agit ation, s. Snelle beweging, Schudding
ofRoering. * —,Ilevige gemoedsbeweging.
Onderzoeking eener s tri:e.elv ran g.
* —, Overlegging , Overweging , yr.;
That business is now in —, Die zaak
'words an in overweging genomen.
Agitator, s. Agent. * —, Beroerder, m.
Aglet , s. Beslag (van eenen nestel);
ook : Klein plaatje , eenig dier verbeeldende. * —, Kolfje aan de stofdraden , o.
Agniinal , adj. Tot eene bende of eenen
creep behoorende.
Agnail , s., zie Whitlow.
Agnate, adj. Verwant (van vaders zijde).
Agnatic , adj. 1/erwantschapt van vaders

AGRE
Agnus, a. Lam, (beeld van eon lam bil
R. C.,) o.
Agnus cams s. Kuischboom ,
Ago, adv Geleden ; Long —, Lang
geleden; A year —, Een jaar geleden ,
oor rest jaar.
Agog, adv. Begeerig ; to Set —, Begeerig
m k en .
Agoge , s. Kracht , Drift , yr.
Agoing, adv. In werking , Aan den gong.
Agone, adv. veroud. ordichtert., e Ago.
to Agonise, v. n. Eene zeer hevtge pen
ls.tdeng lie agonised AT every pare , Ilia
iced smart in elks porie van zj/n ligMet den dood 01 - 3 telen.*
chaarn. *
v. a. Folteren_ Doodsangct damn uitstaan.
Agonisin , s. Weds t red , m.
Agonisr,, Ago»istes , s. Kampvechter,
Die in eenen wedstred naar den prü;
dingy,
Agouistarcit , in. Degene, Welke de trampvechter, voor de openbare spelen voorbere idde.
Agonistic, Agonis:ical , adj. Betreffende
de wed,trieden.
Agonothete , s. Kampvechter (bij do
ouden), m.

Agonothe tic . adj. Prifzen bijkamsospeen
gerende of voorstellende.
Agony , s. Ilevige ligchameleke ofzielensmart, yr. *—, büz.Doodsang , t,m., Laneste worstelingen met den (hod, y r. meery.
Agood , adv. veroud. , In ernst.
to Agrace , v. a. veroud., Begunstigen.
Agrarian, adj. in de Rom. Gecchted. ,
enkel gebr. in : The — law, Dc akker4vet,(wet tot verdeeling der akkers,) vr:
to Agrease , v. a. Bezoedelen , Bell'OrSC11,
zie to Grease , to Agrize.
to Agree, v. n. Overeen stemmen, Ems
Een cgezind zun. * — , Tuegeven ,
Tee,ternmen. Overeenkornen omtrent
lets. * —, Het eens worden, (als bij
eenigen koop , over den prey , enz.).*
Btj elleander passer;; I.) to ABOUT a
thing, °nal-era lets overeen komen ; 2.)
He agreed FOR that horse, I1 lj kocht
dat paard ; 3.) Authors do not — IN
Agracion , s. Afstamming ran eenen vader the sense of this word, Onarent den zin
in reg:e manneWe lame. * , Ver- van dit wooed z/jn de sail-fivers het niet
eens; 4. to — ON a thing , Het omtrent
wantschap , yr.
iets eens zijn ; 5.) to — TO one's self, Het
Agnition , a. Erkenning , yr.
met zich zelven eens worden ; to —
to Agnize , v. a. Erkennen.
a thing , Met lets incternmen , Genoegen
to Agnominate , v. a. Benoemen.
Agnoini,acion , s. Bijnaam
* —, in lets nemen , Lets aannemen , lets geedZinspeling (van het cene wooed op het keuren ; 6.) to — WITH , a.) Overeat
komen of Overeen stemmen met...(onarene
andere), yr.
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of in, IN); b.) Geschikt ofDienstig zijn
voor ; Fruit does not — WITH me, Ooft
kekornt msj niet wet', lie lean niet wel
ooft verdragen.
Agreeability, s Voorkomendheid,Gedienstighei
yr.
Agreeable, adj. Overeenkomstig, Bestaanbaar met. * , Aavgenaam; to Be TO , a.) Overeenkomen met ; b.) .dangenaam zijn aan of voor. Aanm. 1-12 plaats
van to vindt men corns ook with,
minder juist is en daarom geene navoging
verdient.
A g reeableness s. Overeenkomstigheid ,
.Bestaanbaarheid.* —, AarIenaantheid,
yr.; I. - BETWEEN, Gclijkheid tus
schen; a.) - WITH Overeenkomstigheid
of Overeenstemming met.
Agreeably, adv. ilangenaam. * — To,
prep. Overeenkomstig , In overeenstemming met.
Agreeingness, s. Overeenkomstigheid,
Bestaanbaarheid , yr.
Agreement . s. Overeenstemming. *
Gepastheid van een ding voor lets anders,
Yr. * — , Verdrag , o., Ovcreenkomst ,
yr.; I.) - BETWCEN the hyena and
the dog, Eendragt tusschen de hyena
en den hoed; 2.) - WITH, a.) Overeenstemming met ; b.) Overeenkomst of
Verdrag met.
Agregatton, s. .dfzondering ofScheiding
van de kudde , yr.
Agrestic, Agrestical, adj. Landelifk;
fig. Lomp, Boersch.
Agricultural, adj. Den landbouw betrel
fende, Over den akkerbouw.
Agriculture , s. Landbouw , Akkerholm , m.
Agriculturism, s. Landbonwkunde , yr.
Agriculturist, s. Landbouwkundige , tn.
Agricultor, s. Landbonwer, ns.
Agrimony, S. Agrimonie, yr. , Leverkruid , o.
Agriot, s. zekers vrucht , Turksche
kers , vr.
to Agrize, v, a. veroud., Verschrikken.
Aground, adv. Gestrand , Op den grand;
to Run a ship —, Fen schip op .het
drooge zetten ; fig. In den loop zilner
taken gestremd, als The negotiators
are — AT that objection , De onderhandelaars zitten vas* (zijn in de klem)
met die tegenwerping ; to Be —, Bedorven
Ague, s. Koorts,(Wz. de koude koorts,)
yr. ; A quotidian, tertian,. quartan

AIM
Eene alledaagsche, anderdaagsche , der.
dendaagsche koorts ; prov. The — in the
spring is physick for a king , Eerie voorjaarskoorts is zoo goed als
Agued, adj. De koorts hebbende. *
Huiverig , Rillend.
Ague-fit, s. Haag van koorts , yr.
Ague powder, s. Koortspoeijer,, or,
Ague-proof, adj. Tegen de koot is bestand.
Ague -tree, s. Sassafrasboom , tn.
to Aguise , v. a. veroud., Opschikkev,
Tooljen.
Aguish, adj. Konrtsachtig.
Aguishness, s. Koortsachtigheid, yr.
interj. Ash !
Aha! interj. Ha ha!
Ahead, adv. Meer voornit dan een ander.
* —, Hale over kop, Zonder zich to
OF us Poor ons nit.
bedenken ;
Aheigkt, Ahigh, adv. Omhocg.
Ahold, adv.: to Lay a ship —, Digt
den wind houden.
Ahoy, int. bij zeelied., Geeft acht!
to Aid, v. a. Helpen, Ondersteunen,
Bijstaan.
p, Onderstenning, yr., XIAid, s.
stand,
* —, in regret' , Onderst and in
geld m. ; the Court of aids, het Kantoor
der gemeene middelen; zie ook Aids.
Aidance s. Hulp , Ondersteuning , yr.,
Bijstand, m.
Aidant , adj. Behulpznam.
Aid- de- camp, a. zeker offi'cier, Aide.
de camp, Adiudant van een' generaal, m.
Aider, s. 'Japer. * , Bondgenoot, m.
Aidless, adj. Hulpeloos.
Aids, s. plur. zie Aid; inzond, in de
Middelen , welke de ruiter
gebruikt , om zion paard to bestaren,
o. nicety.
Aigret, zie Egret.
Asgulec, s. Gouden puntje aan eerie
franje , 0.
A , Itraw, s. soort van mos.
to Ail, v. a. Schelen; What ails you?
Wat scheelt u? Welke snort van ongesteldheid hebt g0 What ails your eye?
Wat scheelt u aan het oog? What ails
you to abuse me thus? Wat scheelt
dat gij mil zoo bits bejegent? Hoe kornt
gib er toe, rim tn# zoo bits to bejegenen?
* , v. n. Lijden , P1/n ofSmart hebben.
Ail , s. Ongesteldheid,Onpasseliikheid,vr.
Ailing, adj. liekeijk, Onpasselfile.
Ailment, s. Ongesteldheid, Smart, yr.
Doelen.
to Aim, v. n. Mikken, *
Trachten, Streven; to -- AT ,
*
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a.) Mikken of Doelen op; b.) Streven Airtight, adj. Ondoordringbaar voor de
naar. Aanm. Oudere schriivers gebrui lucht, Luchtdigt.
ken to in plaats van at. * v. a. Airy, adj. Uit lucht bestaande. *

Rigten , Aanleggen (op, at).
Aim, s. Rigting (van een wapen), yr.
* — , Duel, (waarop men met een
werp- of schiettuig mike); zoo ook:
Ougmerk, Duel , Doeleinde, Doelwit,
o. (in den zedeliiken zin); To miss one's
Zfin duel niet bereiken. *
Gissing, yr.
Ajmer, s. Die mikt, dwelt, streeft.
Aimless adj. Doelloos.
Air, s. Lucht, yr. (bijz. de lucht, die
onzen aardbol onigeeft); to Take —,
(To take an airing), Een luchtfe scheppen, Eene kleine wandeling doen; fig.
Our design has taken —, Ons ontwerp
is uitgelekt , Men heeft er de lucht van
gekregen. * in de muzijk , Wiize ,
Melodie, yr. ; ook : Lied, Zangstukfe. , o., Aria, y r. *
Voorkomen,
o. , Houding , yr.; zie ook Airs.
to Air, v. a. Luchten; to — one's self,
Versche lucht scheppen. * , het
your droogen of wartnen.
Air-balloon, zie Balloon.
Airbiadder, s, Luchtblaas, Zwemblaas, yr.
Air-born, adj. fig. Hersenschimmig.
Air-braving, adj. De winden trotserend.
Airbuilt , adj. In de lucht gebouwd; fig.
Hersenschimmig, Op geenen grond stennende ; An — castle, Een luchtkasteel,
Kasteel in de lucht,o,,Hersenschim,yr.
Air-drawn , adj. In de lucht geschilderd;
fig. Ingebeeld.
Airer, s. Die iets lucht.
Airgun, s Windroer, o.
Airhole , s. Luchtgat, o.
Airily, adv. Luchtig,
Airiness, s. Luchtigheid, yr., zie Airy.
Airing, s. Korte wandeling, yr.
Airless, adj. Zonder lucht.
Airling, s. Jonge losbol, tn.
Air:pipe, a. Luchtleider, m., Luch:pp yr.
Airpoise, s. Luchtwaag, yr.
Airpump , s. Luchtpomp, yr.
Airs, s. plur. zie Air ; inzond. Gemaaktheden , yr. meerv. * —, in de rijsch.,
Kunstige bewegingen van een afgerigt
paard, yr. meerv.
Airshaft , s. Doortogt voor de lucht in
Inlinwerken, yr.
Air-stirring, adj. De lucht bewegende.
Airthread, s. als: Airthreads of spiders,
Herfitdraden, tn. meerv.

Tot de lucht behoorende. * —, Hong
in de lucht. *
Luchtig , (in den
zin van: Ligt of Dun gelilk de lucht ;
fig. Zonder wezenlo)kheid, Beltzelachtig , ook: Opgeruimd, Vrolifk,
Luchtig van hart).
Aisle , s Zijgang (van eene kerk), tn.
*— , in het algem. , Galerij (gelljk
gronds , in tegetist. van Gallery, galeill; tot welke men met trapper; opgaat), yr.
Ait, s. Eilandfe (in eene rivier) , o.
Aizoum , s. naam eener altijd groene
waterplant.
Ajar, adv. Op eene reel, Op eene keer,
Half open.
Ajutage , s. Spuit van eene waterbuis tot
eene fontein, Ve'lsngpijp, yr.
to Ake, zie to Ache.
Akin, adj. Vermaagschapt,Aanverwant;
to Be — TO , Verwant zijn met.
Aking , zie Aching.
AL, uitgang van bilvoegel. naamwoorden,
overeenkomende met het Nederd. A cht i g, als : van Ammoniac, Ammoniacal , Ammoniakachtig.
Alabaster, s. Albast, o. * , adj. :/hasten, Van albast gemaakt.
Alack ! interj. Helaas!
A lack • a • day interj. Helaas! ZchI
Wee!
Alacriously,, adv. Blilmoediglijk.
Alacriousness , s. Levendighei
Opgeruimdheid, VrolRheid, yr.
Alacrity, s. Blijmoedigheid,
heid, yr.
Alamode , adv. Naar de mode. • , s.
soort van dun taf
Aland, adv. Aan wal.
Alarm, s. Watenkreet. *
, Noolkreet,
, Rumoer, Alarm,
(bjz. met schrik en ontsteltenis verzeld,)
o. * ,Wekker (awn eene klok), tn.;
He felt an — AT the cry of fire, Hit
voelde eene ontsteltenis hfi het geroep
van brand.
to Alarm, v. a. Te wapen roepen. *
Tibor eenig gevaar bevreesdmaken, Ver.
ontrusten; An alarming news, eene
vorontrustende eliding; a.) to Be alarmed
AT the approach of danger , Bil de nadering des gevaars ontstellen ; a.) to
Be alarmed FOR the safety of a friend,
Wegens de veiligheid van een' vriend
ongerust zijn.
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Alarmbell, s. Stormklok, Brandklok,vr. Alcoran, zie Alkoran.
Alarmdrum, s. Alarmtrom, Alarmtrom- Alcove , s. Alkove-, yr. * —, Prii'el , el.

mei , yr.
Alarming, adj. Verontrustend; — To,
Verontrustend voor.
Alarmingly, adv. Schrikkelijk, Op eene
schrikbarende wilze.
Alarmist, s Onrustverwekker, m.
Alartnpost, s. Loopplaats (tot bijeenkoming in geval van gevaar), yr.
Alarmwatch , s. Horologie met een' wekker , m.
Alarum, s., verbast. van Alarm, zie dat
woord.
Alas! interj. Helaas !
Alate, adv. veroud., Onlangs.
Alb, s. bij Kath. Pr., Mishemd, Koorhemd, o;
Albatross, s. Stormvogel , m.
Albe , Albeit, conj. Hamel, Ofschoon,
Alhoewel.
Albescent , adj. Wit wordend, Verbleekend.
Albigenses, s. pl. Albigensen , (naam
eener sekte, dus genoemd naar ALLY in
Opper-Languedoc,) tn. meerv.
Albino, s. Witte neger,, Albino, tn.
Aibugineous, adj. Witachtig.
Albugo, s. Witte staar, vr.
Album, s. Stamboek , Album, o.
Alcahest, zie Alkahest.
Alcaic, adj. Alcaeisch. * —, Alcaeisch
vers , (—vv—vv—v---v,) o.
Alcaid, s. in de Barbarische Staten,
Gouverneur' van een kasteel. * —, in
Spanfe, Alcade, Stads- of Dorpsregter, m.
AlCanna, s. naam eener Egyptische plant,
die in de verwerijen gebruikt words.
Alchymical , adj. (Alchymically, adv.)
De goudmakerij betreffende.
Alchemist, s. Goudmaker, Alchymist , on.
Alchymistical, adj. A's een giudmaker.
to Alchymize, v. a. In goud veranderen
(onedele metalen).
Alchymy, s. Veihevener scheikunde,
die, zoo voorgegeven weed, de verandering der metalen zoude leeren , Alchymie , vr. * —, Gemengd metaal ; o.,
Compositie , (waarvan lepels, enz. go.
maakt warden,) yr.
Alcohol, s. in de scheik., Alcohol,
(stork overgehaalde wijngeest,) m.
Alcoholization, s. Overhaling tot den
zuiversten wiingeest, vr.
Alcoholize, v. a. Tot den zuiversten

wiingeest overhalen.

Alder, s. Els, Elzenboom, m.
Alderlievest, adj. veroud. , (doch bV
SHAKSSO. to vinden,) Allerliefit.
Alderman , s. Overheidspersoon, (gelifk
eene vroedschap of lid van den gemeenteraad,) m.; He walks an —'s pace,
DV stapt gelijk een burgemeester.
Aldermanlike, Aldermanly, adj. Ale
een burgemeester, Fier.
Aldern, adj. Elzen, Van elzenhout.
Aldertree, s. Els. Elzenboom, m.
Ale, s. zeker Engelsch p ier, ,dal ,
Eel, m.
Ateberry, s. Bier en brood, (van En.gelschen eel gemaakt,) o.
Alebrewer, s. Aalbrouver, tn.
Aleconner, s. Beambte in Londen, die
over de maters in herbergen het toezigs
heeft, m.
Alecost, zie Costmary.
Alectryomachy, s. Hanengevecht, o.
Alectryomancy, a. Waarzeggen door middel van een' haan, o.
Alee, adv. scheepsw., In lif.
Alegar, s. Zure aal, m., zie Ale.
Alehoof, s. Aardveil , o.
Alehouse, s. Bierhuis, o., Kroeg , yr.
Alehousekeeper, s. Tapper, Kroeghoteder, m.
Aleknight, s. veroud., Drinkebroir, tn.
Alembic, s. Helm, Distilleerketel , m.
Alength, adv. In de lengte, Overlangs.
Alert, adj. Ping, Vaardig.
Alertness, s. Vlugheid, Vaardigheid, yr.
Alesilver, s. Bieraccijns , m.
Alestake, s. Uithangbord , (van een bier•
huis of kroeg,) 0.
Aletaster, s Eelproever,, m., zie Ale.
Alevac, s. Brouwkuip voor eel, yr.
Alewashed, adj. In eel geweekt.
Alewife, s. Tapster, Kroeghoudster,,yr.
Alexanders, s. Engelwortel, m.
Alexandersfuot, s. ‘tiPeekselleruid, a.
Alexandrine, adj. Alexandrijnsch. * —,
s. Alexandrijnsch vets (van 12 lettergrepen), o.
Alexipharmic, adj. Als tegengifa-, Giftwerend. * — , s. Tegengift , o.
Alexiteric, zie Alexipharmic.
Alga, s. Zeegras , o., Zeenetel, yr.
Algates, adv. veroud., Volstrekt. * —,
Evenwel.
Algebra, s. Stelkunst, Algebra, yr.
Algebraic, Algebraical, actj. Stelkunstig,

.dlgebraisch.
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Algebraically, adv. Door middel der
stelkunst , Algebraisch.
Aigebraist, s. Stelkunstenaar, m.
Algid, adj. Koud.
Algidity, s. Koude, yr.
Algific, adj. Koude veroorzakende.
Algor, s. Hevige koude, yr.
Algorism, Algorithm, s. Getalleer, yr.
Algous, adj. Met zeegras begroeid.
Alguazil, s. in Spanje, Geregt3dienaar, tn.
Alias, adv. Antlers genoemd , B#genoemd, Alias ; — capias, Ilerhaald
bevel tot inhechtenisneming , o.
Alibi, s. Afwezigheid van de plants,
waar eene misdaed gepleegd is, yr.,
Alibi, o.
Alible, adj. Voedzaam, Voedend. * ,
Moor voeding vatbaar.
Alien, adj. Vreemd, Niet van het zelf
de land, of Niet van het zelfde geslacht;
fig. It is — FROM my purpose, Het is
vreemd aan mine bedoeling. Aanm.
Men vindt in plaats van from sole wel
to, dat minder goed is. * s. Vreemdeling , Buitenlander, (buiten 's lands
geboren inwoner, die geene brieven
van naturalisatie heeft ,) tn. ; to Be an
- FROM a thing, Vreemd van iets zin.
Aanm. To, dat oak voorkomt , is minder goed dan from.
Alienable, adj. Vervreemdbaar, Saarvan het bezit aan eenen anderen kan
overgedragen worden.
to Alienate, v. a. Vervreemden, Het
bezit van ... aan een' ander' overdragen. * Vreemd waken, (iemands genegenheid) Aftrekken; to — a person
or thing FROM, -remand of lets vervreemden van.
Alienate, adj. Vreemd, Afkeerig; to
Be — FROM a person or thing, Van ietnand of iets vervreemd Z1:111. * - s.
Vreemdeling, Buitenlander, m.
Alienation , s. Vervreemding. Verwildering(tusschen vrienden), y r.; The
—of his heart iRom the king, De vervreemding zojns harten van den koning.
Alienator, s. Vervreemder,, no.
Alien-bill, s. Parlementsakte omtrent
de vreerndelingen, yr.
Alien-office, s. koninklo,k kantoot- in
eene haven van Groot-Brittanje, bij het
welk de vreemdelingen zich tnoeten aanmelden 2 Paspoorten-bureati , o.
Aliferous, Aligerous, adj. Gevleugeld.
to Alight, v. n. Afstijgen; (te paard
Afzitten; in een ri euig zijnde,
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1VederUitstappen. Uitstij en). *
komen, Nederstrig en , (van vogels).
* Nedervallen op bets ; to — yaorit
one's horse , Van zijn paard stappen.
Alike , adj. Gelijk; The darkness and
the light are — To thee, De duisternis
en het licht yin gelijk voor u.
Aliment, s. Voedcel, Onderhoud, a.
Alimental, adj. Voedend, Tut onderhoud
Veedzaam.
strekkend. *
Alimentally, adv. Voedend, Als voedsel.
Alimentariness, 5. Voedzaainheid , yr.
Alimentary, adj. Voedend, Tot onderVoedzaano. *
houd strekkend. *
Het onderhoud betreffende; The —law,
De (Romeinsche) wet, Welke de kinderen verpligt, hunne ouders te onderhouden; — children, Kinderen, die in
godshuizen worden opgeroed , o. sneerv.
Alimentation, s. Voeding, yr., Onderhand , o.
Alimonious, adj. Voedend ,,Voedsel verschaffsende.
Alimony, s. Voedsel , Onderhond. *
inzond.Onderhoud, aan sent vrouw
echtscheiding op kaars mans vermogen
aangewezen, o.
Aliquant, adj. in de rekenk., Dar niet
opgaat; 3 is an — part of so, Drie
gnat to then niet op.
Aliquot, adj. Da; opgaat ; 3 is an —
part of is, Drie gaat op in twaalf.
adj. Naar eel geliikende, Eelacktig, zie Ale.
Aliture, s. Voeding, vr.* , Voedsel , o.
Alive, adj. Levend, In 'even; The
best man —, de Neste man van de wereld. * , van kalk, Levend, Ongebluscht. * —, van den geest , Levendig,
Vlug, Opgeruiond, Vrolijk ; to Be TO a thing, Gevoelig voor iets zs:sn.
Alkaliest s. illgerneen oplossend middel
( volgens voorgeven dee goudmakers), o.
zie Fixed sal t s volatilized.
*
Alkalescency,, s. 1Veiging am tot loogzout
over te gaan,
Alkalescent, adj. Geneigd om tot long.
zout over le gdan. (Alkali.
Alkali, s. (pl. Alkalies,) Loogzout , o.,
Alkalify, v. a. In loogzout veranderen.
Alkaligenous, adj. Loogzout voortbreugende.
Alkalimeter, s. Loogzoutmeter, m.
Alkaline, adj. Loogzoutachtig.
Alkalinity, s. Loogzoutachtigheid, yr.
Alkalizate, adj. veroud., Met loogzout
bezwangerd.
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to Alkalizate , v. a. veroud., zie to Al- 5 Allegation, s. Aanvoering, Perklaring.
kalize.
*
Verschooning, yr.
Alkalization, s.Loogzoutachtigmaking,vr. to Allege, v. a. Aanvoeren,Bilbrengen,
to Alkalize, v. a. Loogzoutachtig maken. ( in een gesprek ofgeschrift).* bijz.
Alkanet , s. , zie Bugloss.
Tot verschooning bijbrengen.
Alkekengi, s.Jndenkers, yr.
Allegeable , adj. Dot (in een gesprek of
Alkermess, s. Kermesbessensap, o.
geschrift)aan to voeren is , Toepasselijk.
Alkoran, s. Alkoran, Koran, o.
Allegement, zie Allegation.
All, adj. & adv. Al, Alle; (zie het Alleger, s. Die aamvoert, btlbrengt.
andere deel op Al en Alle); By — Allegiance, s. Homy- en getrouwheid,
means , Voorzeker, vooral ; She would yr. ; The oath of — , De eed van houwnot do it for — the world, Zij wilde en getrouwheid , (de eed door den onderhet om nog zoo veel niet doen; — at daan bij de huldiging van den worst
once, Allen to gels)k; ook: (— of a afgelegd,) m.; — TO the king, Houwsudden ), Eensklaps; — over the town, en getrouwheid aan den koning, yr.
De geheele stad door. * a. Al, Al- Allegiant, adj., veroud., Homy en getrouw.
les , o.; He has lost his —, Hij heeft Allegoric, Allegorical, adj. (Allegorial, was hil bezat, verloren; For good cally , adv. ) Onder eene volgehoudene
and —, Poor goed, Poor altoos, Geheel beeldspraak verbloemd, Zinnebeeldig,
en al; Once for , Eens voor al ; Not Allegorisch.
at —, Vulstrekt niet, In geenen deele ; to Allegorize, v. a. Onder eene volgeNothing at —, Niet met al, Niets hoe houdene beeldspraak (of allegorie) vergenaamd; No where at —, Vulctrekt bloemen Zinnebeeldig voorstellen.
nergens; It is — one to me, Het is Allegory, s. Volgehoudene beeldspraak in
mil onverschillig; to Be — in — with een verhaal, Allegoric, yr.
one, lemands regterhand zijn; When Allegretto, adv. in de toonk. , Eon weinig
— comes to —, ills het er op aankomt ; levendig.
prov. — covet — lose , Wie het onder. Allegro, adv, in de toonk., Levendig,
ste nit de kan wil hebben, dien volt Plug. *
a. Allegro, o. * —,
het deksel op den nous.
MILTON als naam van een dichtstuk,
Allay, s. in het muntw., Bfivoegsel van Opgeruimde man, tn.
ten slechter metaal om het beter voor Alleluiah, interj. Gode zillof! Halelufai
de munt geschikt to waken, Allooi, o. *
s. Lof van God, m., Halleluja,
, in het algem., Alle bijvoegsel
o. * —, in de kruidk. , Wilde zuring, yr.
iwaardoor de waarde of kracht van sets Allemande, s. in de dansk., Allemande, yr.
verminderd wordt, o.
to Alleviate, v. a. Verligten.
to Allay, v. a. in het muntw., Een Alleviation, s. Verligting , y r. •
slechter metaal bijvoegen. * in het Hetgeen tot verligting strekt.
algem., lets bfivoegen, waardeor de Alleviative, adj. Verligtend.
waarde of kracht van lets vermindert ; Alley, s. Laan. * —, Steeg , y r. • —,
to — wine WITH water, Wijn met water in London, Effectenbeurs , yr.
temperen; van daar : Stillen, Boys edi- Ail - fools'- day, s. Eerste April, m.
gen, Tot rust brengen; zie het Mans All • fours, s. zeker kaartspel, dat door
moor gebruikelijke to Alloy.
twee personen gespeeld wordt.
Allayer,, m. Persoon of Zaak , die b#-- All- bail , interj. Peel heils! Allen bevoegt , enz., zie to Allay.
denkelfiken zegen! (bij wijze van toeAllayment, s. Bilvoeging van een slechter wensching.) * — , s. Heil, o.
metaal, enz. vr., zie Allay.
All-hallowrnas , All-hallown, All-hallow.
All- bearing, adj. Alles voortbrengende.
tide , s. Tijd omstreeks allerheiligen, m.
All- cheering, adj. Alverheugend.
All- heal , s. volksnaam van verscheidene
All- commanding, adj. Algebiedend.
geneeskrachtige planten.
All - conquering, adj. Alveroverend.
Alliaceous, adj. Knoflookachtig.
All -devouring , adj. Alverterend.
Alliance, s. Vereeniging ofZamenvoeging.
to Allect, v. a. veroud. , Aanlokken.
* , Vetwantschap door een huwel0.
Allectation, s. Aanlokking, y r. , Aan- *
Verwantschap in het algemeen,
loksel , o.
(loksel , o. yr. *
Bondgenootschap, o.,
Allective, adj. Aanlokkend. *
s.
antie, yr.

ALL!
Alliciency, s. 4antrekkende kracht , yr.
Allicient , adj. Aantrekkend.
to Alligate , v. a. Zamenbinden, Aaneen

binden.

Alligation , s. Zamenbinding , Aaneen•

binding, yr. * , in de rekenk. , Regel van alligatie , tn.
Alligator , s. Zamenbinder,Aaneenbinder.
* , Amerikaansche krokodil, Kaaiman,
Alligator, tn.
Alligature , zie Ligature.
Allision , s. Adnstooting, yr.
Alliteration , 8.Bileenvoeging van woorden
met de zelfde aanvangsletter,, All teratie, yr.
Alliterative, adj. Van of Bestaande in
de alliteratie.
Allium , s. Knollook , o.
All judging, adj. Albeoordeelend.
All - knowing, adj. illwetend.
inzond. bij
Allocation , s. Bilvoeging. *
koopl. , Goedgeke'urde bijvoeging van
eenen post op eene rekening , yr...
Allocatur,, s. in regten , Bewijs van
toelating van een' po.lt , enz. in rekeningen , o.
Allocutions s. Aanspreking,Toespraak,vr.
Allodial , adj. Vrij, Niet leenroerig ,
411odiaal ; There are no — lands in
England, Er zfin geene allodiale goederen
in Enge land.
Allodium , s. Allodiaal-goed , Vrif of
Onafhankelijk goed , o.
to Allonge , v. a. , zie to Lange.
Allonge , s. in de schermk. , Stoat met
het rapier, nt. * , in de rilschool ,
Lange, yr.
to Alloo , zie to Halloo.
Allophane , s. een mineraal van eene

blaauwachtige kleur.

Al loqu y , s. Aanspreking ,Toespraak , yr.
to Allot, v. a. Toedeelen , Bedeelen. * ,

Vergunnen , Schenken. * —, Omdeelen,
Uitdeelen Let every one be contented
with that which Providence has allotted

TO him , Dat leder zich vergenoege met
hetgene hem de Voorzienigheid toegedeeld
heeft.
Allotery,, s. Toedeeling, yr. , Toegewezen
deel , o.
Allotment, s. Toedeeling, Bedeeling.* —,
Vergunning, Schenking. * Orndeeling,
Uitdeeling, yr. * — , Aandeel , Deel , o.
to Allow, v, a. Toestaan , (in den zin
van : vergunnen , toelaten , toegeven en
toevoegen). * —, At laten , (in den zin :
zich eene loaning laten welgavallen);
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to a thing TO one , Iemand lets
toestaan ; to — a thing TO be true,

Erkennen of Aannemen , dat lets waar
is. * — , v. n. , als : to — OF a thing,
Jets billajken of goedkeuren.
Allowable , adj. Dat toegestaan kat
worden.
Allowance , s. Vergunning , vr. *
Afstand (van het uiterste dat tevorderen
was), m. * , (wekelijksche of jaarlijksche) Toelage , yr. ; to Give — FOR
a thing, lets gedoogen of toelaten.
to Alloy, v. a. Mengen, Er NJ voegen
zie to Allay; to — gold WITH silver,
Goud met ziiver me/Igen.
Alloy, s. in het muntw. , Allooi ; fig.
Inmengsel , (d. i. het kwade, dat met het
goede vermengd is ,) o.
Alloyage , a. Mengen , Bilvoegen , o.
All -saints' - day , s. Allerheitigen , o.
All • seeing, adj. Alziend.
All - souls' - day, s. Ailerzielendag,
All- sufficient, adj. Algenoegzaarn.
Allubescency,, s. Gewilligheid. *
Tevredenheid, yr.
to Allude, v. n. Zinspelen , Toespelen
.danspelen ; That story alludes TO a
recent transaction , Dat verhaal zinc eels
op een voorval , dat onlangs heeft plants
gehad.
Alluminor,, s. Afzetter van platen of
landkaarten , Kleurder , m.
to Allure , v. a. Verlokken , Lokken ,
Aanlokken ; to — TO evil, Tot het kwade
verlokken ; to — men TO brave dangers ,
De mensch aansporen, am gevaren If
trots eren.
Allurement, s. Verlokking, yr.
Allurer,, m. Verlokker, tn. , Verlokster,vr,
Alluring, adj. (Alluringly, adv.) Ver.
lokkelijk Verleideliik.
Alluritigness , s. Verlokkelijkheid , yr.
Allusion, s. Zinspeling , Aanspeling
Toesieling , y r.; An — TO customs, Eerie
zinseling op gewoonten.
Allusive, adj. ( Allusively, adv.) Zinspe-

lend , Aanspelend , 7oespelend.

Allusiveness, s. Zinspelende, o. (meerv.
Alluvia, s. pl. Aangestibde eilandjes , o,
Alluvial, adj. Aangeslibd.
Alluvion , a..danspoeling, Aanslibbing,vr.
Alluvious , adj. Aangespoeld , Aangeslibd.
Alluvium, zie Alluvion.
All wise , adj. Alws.
to Ally, v. a. Vereenigen , Zamenvoegen,
bliz. door niaagschap , vriendschap of
bondgenootschap ; a.) to Be allied BY

ALLY
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blood, Elkander in den bloede bestaan;
2. ) to — a thing TO another, lets met
jets anders verbinden; to — one's self
TO a powerful state, Zich met een'

mnagrigen staat verbinden.

Ally , s. Bondgenoot , m. en yr.

ALTS
Alopecy,, s., zie Fox- scurf.
Aloud, adv. Overluid, Bard op.
Alow,, adv. Omlaag.
Alp, s. Berg, nt.
Alpha , s. de Grieksche A, Alpha, yr.
Alphabet , s. Letterlijst, yr., Abe, o.,

Alphabet, o.
Almacantar, s. Hoovekring ,
.Almacantar's flaff, s. Werktuig om bij to Alphabet, v. a. In eene alphabetische
den op- en ondergang der zon waarne-

orde plaatsen.

Alphabetarian , s. , m. en yr.
tningen te doen, o.
Alphabetic, Alphabetical , adj, ( AlphabeAlmagra , s. een fijne hoogroode oker.
tically, adv. ) Naar de orde der letterhist,
Alma - mater, s. Hoogeschool, yr.
Almanac, s. Almanak, m.; prov. to Alphabetisch.
Make almanacs for the last year, Den Alpine, adj. Alptinsch, Alpisch.
put dempen, als het kalf verdronken is. Already, adv. Reeds, Bereids,AlreedeA.
Als , adv. veroud. , zie Also.
Almandine , s. Karbonkel, m.
Also, adv. Ook, Insgelijks.
Almightiness , s. Almogendheid. *
Alt, s. Alt, yr.
Almagt , yr.
Altar, s. Altaar, Outer, o.
Almighty, adj. Almogend, Almagtig.
Almond, s. Amanda- m. * — , Almonds, Altarage , s. Opbrengst van een altaar, yr.
plur. Arnandelen, tn. meerv., Keelklieren, Altar - cloth, s. Altaarkleed , o.
Altar - piece, s. Altaarstuk, o.
y r. meerv.
Almond furnace , s. zekere soort van Altarwise, adv. In den vorm van een altaar.
Veranderen; a.)
to Alter, v. a. &
smeltoven.
r,
Her face is altered FROM pale To red,
Almond - milk , s. Amandelmelk
Haar gezigt is van bleek in rood verAlmond - tree, s. Amandelboom, tn.
anderd; The weather alters FROM
Almond - willow, s. Amandelwilg, m.
Almoner, s. Aalmoezenier, tn.
bright TO cloudy, Het weir verandert
van helder in hewolka; 2.) to INTO,
Almonry, s. Aultnoezeniershuis, 0.
veranderen in.
Almost, adv. Bijna, Ten naaste
Almry zie Almonry.
Alterability, zie Alterahleness.
Alterable, adj. Dat veranderd kan worden,
Alms, s. Aalmoes , yr.
Almsbasket, s.Armenkorf,(korfvoor eten, Veranderbaar.
dat aan amen words weggegeven,) m. AlterableneSs , s. Veranderbaarheid, Yr.
Alterably, adv. , zie Alterable.
Almsdeed , s. Liefdegave, yr.
Almsgiver , s. Aaltnoezengever, tn.
Alterage , s. Opbrengen (van een kind), o.
Airnshouse , s. Arrnenhuis, o.
(m- Alterant , adj. Het vermogen hebbende otn
Almsman, s. Man, die van aalmoezen leeft,
te veranderen.
Almug - tree , s. Sandelboom, m.
Alteration, a. Verandering,
Alnage , s. Ellemaat , yr.
Alterative , adj. bij geneesk.,Trapswilze
Alnager, s. Gezworen ellemeter, tn.
en ongevoelig beters,thap aanbrengende,
Alnight , s. Groote waskoek met eene pit Veranderend. * , s. Artseng, die

in het midden ,

eene langzame verandering te weeg

Aloe, s. Aloe, yr.
brengt, vr.
Aloetic, Aloe tical, adj, Met aloe gemengd, to Altercate, v. n. Kibbelen, Twister).
Voornatnelij k tilt aloe bestaande.
Altercation , s. Krakeel , Gekibbel, v.
Aloft, adv. Ornhoog. *
, prep. Boven. Altern , adj. Afivisselend.
Onge- Alternacy,, s. Afwisseling, yr.
Alogy,, s. Onredelifleheid. *
rifindheid ,
Alternal , adj. (Alcernally, adv.) AfAlone, adj. Aileen, Eenzaam; fam. Let wisselend.
me —, Laat mil begaan; ook: Laat
Alternate , adj. Afwisselend , Big beurten,
met vrede.
Beurtelingsch.
Along, adv. In de lengte. * —, Nede. to Alternate, v. a. Afwismlend verrigten.
*—,Beurteltngs veranderen. *—,v. n.
* —, prep. Langs.
Alongside, adv. Ann dezgde van een schip. wisselen; The flood and ebb-tides alterAloof, adv. I'er af; — FROM Veiwii- nate WITH each other, Eb en vloed
derd
wissclen elkander

ALTS

ARIBA

Alternately, adv. Bif hearten.
Alternateness, s. Afivisseling ,Beurtelingsche opvolging, yr.
Alternation, s. Beurtwisseling , yr.
Alternative, adj. Beurtelingsch.*
s.
Tweeledig voorstel ter keuze, o. , Deus
tusschen twee dingen yr.
Alternatively, adv. Beurtelings.
Alternativeness, s. Afivisseling , yr.
Alternity,, s. Beurtelingsche opvolging,
Afwisseling, yr.
Althea, s. Althea, yr,
Although , conj. Hoewel , Ofschoon ,
Schoon, Niettegenstaande.
Altigrade, adj. Opriizend.
Altiloquence, s. Ho,griravende spreektrant , Vi. Grootspraak ,
Altimetry, s. _Hooveme, ag , yr.
Altisonant, adj. hoogkiinkend.
Altitude, s. floogte , ( bij z. van hemelligchamen in hunnen stand boven den gezigteinder).— , Verhevenkeld ,(uitmuntendheld of hoog gezag,) yr.
Altivolant , aoj. Hoogyliegend.
Altogether, adv. Al to zameg, GezamenliJk , 411es big elkander,, Geheel.
Alto - relievo , s. Verheven heeldwerk , c.
Aludel, s. big scheik., Sublimeervat, o.
Alum , s. Alum , m.
Alumed , adj. Gealuind , Met aluin
gemengd.
Alumina, zie Alum.
Alumine , s. Aluinaarde, yr.
Aluminous, adj. Van aluin, Aluinachtig.
,Alumish , adj. 41ninachtig.
Aluminum , s. Metaalachtige basis van
alvin, yr.
Alum - salt , s. Steenzont , o.
Alum - stone , s. zikere in de heelkande
gebruikt wordende steen- of kalksoort ,
Aluinsteen ,
Alum water, s. Allinwater, o.
Alutation , s. Looljen, o. , Looijerif, yr.
Alveary, s. Bijenkorf, m. *
Uitwendige Nolte van het oor , yr.
Alveolar, Al% eolaiy, adj. Vol holten.
Alvine , adj. Van den onderbuik.
Always, adv. Altijd , Altoos, Steeds,
Gestadig.
Am , a pers. of the pres., zie to Be.
Amability, s. Beminnelijkheid
l^gherd, yr.
Amadetto , Amadot , s. ilmadotepeer , yr.
Amadou s. Zwam, yr.
Amain, adv. Met geweld , Net krrekt
.ille t spee d.

Amalgam, Amal gam a, s. Ondereenmenging,
y r. , Amalgams, o.
to Amalgamate, v. a. Ondereen tnengen.
* , bij scheik. , (metalen door kwikzilver) Vereentgen. * , v. n. Zeit vet,
rnengen.
Amalgamated, adj. Met kwikzilver getnengd. *
, Gentengd.
Amalgamation, s. Vermenging , yr.
to Arvid, v. a. veroud., Wegzenden.
Amandation , s. Afvaardiging, yr.
Amanuensis, s. Schriiver , Amanuensis , tn.
Amaranth , s. Amarant , iluweelbloem ,
Duizendschoon ; fig. Onverwelkekike
bloem, yr.
Amaranthine, adj. Van de amarant; fig.
Onverwelketük.
Amaritude, s. Bitterheid, yr.
Amarulence, zie Amaritude.
to Amass, v. a. Zatnenhoopen.
Amass, s. Hoop , on.
Amassment, s. Hoop, m. , Ophooping, yr.
to Amaze, v. a. veroud. , Verzellen. *
,
Verbazen. *
Verlegen maken.
Amateur, s. Liefhebber,, tn.
Amativeness, s. in de schedelleer,, Plaats
der zinnelilke liefde, (m.
Amatorculist , s. Onbeduidende minnaar,,
Atnatorsal, adj. Betrekking hebbende
tot de liefde.
Amatory, adj. , zie Amatorial. *
Lie fde veron; zakende.
Amaze, s. Verbaasdheid. *
, Ontsteltenis, yr.
to Amaze , v. a. Ontstellen, Ontroeren.
Firbazen. * — , Verlegen waken;
to Be amazed AT a person or thing,
Over iemand of tees verbaasd staan.
A mazedly, adv. Net ontsteltenis. *
,
Met verbaasdheid.
VerAinazedness, s. Ontsteltenis.
baasdheid.
—, V.?rlegenheid , yr.
.Airazement , s. Ontsteltenis, yr., Hevige
schrik , * —, Verbaasdheid , Uitnemottle y et wondering.* —, Verlegen held,
vr.; They were filled with — AT that
which happened to them, Zijwaren met
verbazing veivuld over hetgene bun
geheurde.
Amazing. adj. (Amazingly, adv.) Ironderbaal
Amazon , s. 4mazone ; fig. Grofgespierde
of Raw ce week gaande vrouw,, yr.
Amazonian , adj. Van de Amazonen ; fig.
(van '). 7ctiwen) K, ,i,gshaft Moedig.
pl, Nattelooze omslagtigheld
vre
Itce,den,
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Amble, S. Pas, Telgang ; fig. Ligte,
gang, m.
Ambler, s. Telle , yr.
Amblingly,, adv. In den telgang.
Amblygon , s. Stomphoekige driehoek ,m,
Ambo , s. Lessenaar,, Leeslessenaar,, m.
Ambrosia , s. Ambrozijn, o., A;nbrosia,vr.
Ambrosial, adj. Ells ambrosia; fig. Keurig,
Heerlijk , Lekker.
Ambrosias , adj. zie Ambrosial. * —,
Van St. Ambrosius.
Ambry,, s., zie Almonry. * —, Bewaarplaats voor tafelzilver en under gereedschap , yr.
Ambs - ace , s. Twee azen of eentjes (in
het dobbelen), o. meerv.
Ambulant, adj. Rondtrekkend , Reizend.
to Ambulate , v. n. veroud., Rondtrekken.
Ambulation, s. Wandelen , o.
Ambulator , s. Rondtrekkende persoon ,
m. * —, naam van een insect,
Ambulatory, adj. Het vermegen hebbende
om rand te wandelen , Bewegelijk. * —,
Zwervend , Randtrekkend.* — , s. Wandelplaats , yr.
Ambury,, s. Bloedwrat (bil paarden), yr.
Ambuscade, s. Hinderlaag , yr.
Ambuscade(', adj. In gevaar van eene
hinderlaag.
Ambuscado , zie Ambuscade.
Ambuscadoed , zie Ambuscaded.
Ambush, s. Hinderlaag , yr. * — , /Ianval uit eene hinderlaag, m. * — , Per.
sonen , die in hinderlaag liggen , m. mry.
to Ambush, v. n. In hinderlaa5 liggen;
to — Fos one's prey, Op zajne prooi
Iseren.
Ambushed, adj. In hinderlaag liggende.
Ambushment , s. zie Ambuscade. * — 3
Overrompeling, yr.
Ambust , adj. veroud., Verbrand.
Awbustion , s. Brandwonde , yr.
Amel . s. Brandvel f, yr. Emalfeersed ,
sprekende.
Ambiloqny , s. Dubbelzinnigheid van 0, , zie Enamel.
Amelcorn , zie Amylcorn.
uitdrukking , yr.
Ameliorate , v. a. Verbeteren.
Ambit, s. Omtrek , tn.
Ambition, s. Eetzucht , yr. ; T.) — OF Amelioration, s. Vet betering , yr.
wit, Begeerte naar vernuft; 2. ) — TO Amen , adv. Amen, (na een gebed :
Het zij zoo ; na het geloof: Zoo as het).
command , Zucht om te gebieden.
Ambitious, adj. Ee: zuchtig ; a.) — or Aanm. Dit is het eenige woord in de
glory, Begeerig naar room ; 2.) — TO Engelsche teal, hetweik twee lettergrepen
met gelifken klemtoon heeft.
command, Begeerig om te gebieden.
Amenable, adj. in regten , VerantwoorAmbitiously, adv., zie Ambitious.
Ambitiousness, s. Eeruchtigheid , yr.
delifk ; Every person ;s — To the law,
Ambitude , s. Omringsrg , yr.
_Feder is verantwoordelijk aan de wet.
to Amble , v. n. Den pas oftelgang gaan ; to Amenage, v. a. veroud. 2 Verantwoor.
dekk maken.
fig. Dribbelen.

Ambassade , s. veroud., Gezantschap , o.,
Ambassade, yr.
Ambassador, s. Gezant , Ambassadeur,m.
Ambassadress , s. Gernalin van eenen gezant. * —, Vrouw,, afgevaardigd om
eene voordragt te doen , yr.
Ambassage , zie Ambacsade.
Amber, s. Amber , Barnsteen, tn. * —,
adj. Uit barnsteen be,taande.
to Amber, v. a. Een' ambergeur geven
aan. . . .
Amber - colour, s ..elmberkieur,, yr.
Amber-drink, s. Amberkleurige drank, m.
Ambergris, s. Ambergrijs , o.
Amber •seed , s. Bisamkorrelf , y r. meerv.
Amber • tree , s. Amherst: uik , m.
Ambidexter,, s. Iemand , die de linkerzoo wel ale de regterhand gebruiks ; fig.
Iemand , die de built naar den wind
hang:, zich bij beide partifen baud: ; oak:
Advokaat , die beide part#'en bedient , m.
Ambidexterity, c. Vaardigheid in bet
gebruik van beide banden ; fig. Bedieruing van beide partflen , yr.
Ambidextrous, adj. Beide handen even
goed gebruikende.
Ambidextrousness, s. Gebruiken van beide
handen met gelijke vaardigheid , o.
Ambient, adj. Omringend , Omgevend.
Amhigu , s. Onthaal , waarbij de vleeschspifzen en het nageregt te gelijk warden
opgedischt , o.
Ambiguity, s. Dubbelzinnigheid , yr.
Ambiguous, adj. (Ambiguously, adv.)
Dubbelzinn'g.
Ambiguousness , s. Dubbelzinnigheid , yr.
Ambilevons , adj. ongebr. , Aan beide
zilden Miksch.
Ambilogy, s. Dubbelzinnige bewoording , yr.
Ambiloquous , adj. Zich van dubbelzinnige
bewoordingen bedienende , Dubbelzinnig
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Ammonia, s. Ammoniac, eh
Amenance , s. vetoed. , Gedrag, o.
to Amend , v. a. & n. Verbeteren , Ammoniac, s. Ammoniac, m. * —, adj.,
ale : Salt —, ilamoniaczout , o.
Beteren.
Amendable, adj. Ilerstelbaar, Verbeter- Ammoniacal , adj. De eigenschap van
ammoniac hebbende.
&tar.
Ammunition , s.Krijgcbehoeften,yr.mry.,
Amende , s. Boete, yr.
inzond. Krrsid en Lood, o., ilminuniAmender, s. Verbeteraar, M.
tie, yr.
Amending , s. Verbetering , yr.
Amendment, s. Verbetering, y r.*—, bijz. Ammunition bread , a. Soldatenbrood,
yer,
Voorgestelde
qt
Commiesbrood, 0.
in het erg. parieme
hewing in eenig _ntwerp, waarover Amnesty , s. Algemeene vergiffenis voar
beraadslaagd Ivor dt. * — , in ngten,
staatsmistladen, Amnestie, yr.
Verbetering van eenig begaan verzaim in Amnion, Amnios , s. Geboortevlies, o.
eon geding, eer de zaak in stoat van Amobean , adj. Arwisselend.
gew6,,eie gebragt is; fig. in zeden of Atnomum , s. Kaldarnotn, yr.
Among, Amongst , prep. Order, (in den
gezondheid, Beterschap, yr.
Amends , s. pier. Belooning. * — ,Vergoe- zin van Gemengd onder , behoorende tot
list getal van).
ding , Voldoening, yr.
Amenity, s. A,,,genaamheid, Bekoor- Amorist, s. Minnaar, in.
Amoroso, s. Ligtekooi, yr.
lijleheid (tens oords), yr.
.
to Amerce , v. a. Beboeten; to — one Amoroso, s. Minnaar, in.
IN a sura of a hundred guilders, Lmand Amorous, adj. ( Amorously, adv.) Vet.eene boete van henderd gulden opleggen. liefd. * —, 1VIinziek. * —, De liefde
Aanm. In plaats van in komt of em with betreffende; — or a person, Verliejd
op iemand ; — OF a thing, Verzot op
ook voor.
iets. Aanm. Bij SHAKSP. komt On in
Amerceable , adj. Te beboeten.
plaats van of voor.
Amercement , s. Geldboete, yr.
Amorousness, s. Verliefdheid, yr.
Amercer, s. Die heboet.
Amerciament, s. in regten , zie Amerce- Amorphous, aril. Mhvormd.
Amorphy , s. Illisvormelbeid, yr.
mem.
Aruort , adj. Geheelversuft , Als levenloos
Ames - ace, zie Ambs • ace.
doer neirslogtigheid.
Amethodical, adj. Onregelmatig.
to Amortise , v. a. (grondeigendom)
Amethodist, s. Kwakzaiver, m.
Overdragen aan een gild el can eene
Amethist , s. Amethist, m.
broederschap , zoodanigerwilze dat het
Amethystine, adj. Arnethistkleurig.
bezit daarvan nice uitstelft; zie ook
Amiable, adj. Beminnelijk, Lieftallig.
to Mortmain.
Amiableness, s. Beminnelijkheid, yr.
Amortization , Amortizement, s. OverAmiably, adv. , zie Amiable.
dragen van grondeigendom aan een
Amianth , Amianthus , s. Steenvlas, o.
gild of aan eene broederschap, zootlaniAmicable, adj. Vriendschappelijk.
Amicableness, s.Vriendschappeifikheid,vr. geiwfize dat het bezit daarvan niet
uitster ft, o.
Amicably, adv. , zie Amicaille.
Amice , s. het onderste kleedingstuk van Amount, s. Bedrag , Beloop, o.
het mi,gewaad eens pries:ers, Schouder- to Amount, v. n. IClinimen ,Rijzen.* —,
Bedragen, Beloopen; The whole sum.
kleed, o.
amounts To but fifty guilders, De ganAmid, Amidst, prep. Te midden van.* —,
sche som beloopt slechts viiflig gulden;
Gemengd met ,Onder.
Amiss , adv. Kwalijk ; to Take a thing — , The testimony of these witnesses amounts
lets kwalijk nemen. * —, Ongesteld; 1 TO but very little , De verklaring dietgetuigen heert slechts weinig to beduiden.
was somewhat — yesterday, Ik beyond
snii gister niet wel. * — , Te Gripers ; Amour , s. Tilinnehandel, m.,Minnarij,yr.
Nothing comes— to him, Ades is zUne to Amove , v. a. Van plaats doer y eranderen. 3 —, Van eenen post ontzetten ,
girding. * —, s. Onregt, o.
Afzetten.
Amission, s. Verlies , o.
Amphibia,
8. pl. Tweedachtige dieren ,
Ye:linen.
to Amit , v, a.
1 a. meerv.
Amity, a. Vriendsehap, vr.
3
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Amphibious, adj. Tweestachag , In het
water en op het land lerende.
Amphibiousness, s. Twee3lachtigheid, yr.
Amphibological , adj. Dubbelzmnig.
Amphibology, s. Dzibbelzinn ;gheid, yr.
Ira,kelend.
Amphibolous ,
Amphiboly, s. Dubbelzinnige retie , yr.
Amphilogy,, s. DubbelzinnIgheid , yr.
Amphibrach , Amphibrachys , s. in de
dichtk. , een voet , "Imphibrachys
( 0—v ) in.
A mphisbaena , s. Tweehoofdige slang,
(d. i. met een hoop' van rot en en van
achteren ,) yr.
Amphiscii , s. pl. Dubbelschadmigen
(tusschen de keet kriagen), m. ma v.
Amphitheatre, s. zin4hitheater,, o.
Amphora, s. Kruik met twee peten , yr.
Ample, adj. Wifd,RuinnUitgestrek.t,Groot.
Mild,
* ,Onbeperkt,Onb.e2paaid. *
beknopt.
Niet
, Pracht. * —,
Ampleness, s.
kIildeladigheid , yr.
to Ampliate, v.a. weinig gebr.,Ui tbreiden,
ilmrlteren.
Ampliation,s.weiniggebr.,Ultbreiding,yr.
to Amplificate, v. a. weinig gebr., Uitbreiden. * , Met vergrooting ye, halen.
Amplification, s. Uitbreiding. * —, Ver.
grooting , yr.
Amplifier, s. Uitbreieler,, m.
to Amplify, v. a Ultbreiden. * —, Door
bivoegselen vsrbeteren. * — , Met vergrooting verhalen. * --, v. n. Wijdloo ig
* —, Groat opgeven van lets; e
would not — ON that subject , Hit wilde
over die zaak lliBt Uitlaiden.
Amplitude, s. Ruimte , Uitgebreidhad.
* —, Ruinite, Menigvuldigheid , yr.
Amply, adv., zie Ample.
to Amputate, v. a. bij heelk. , ilfzetten.
Amputation,s. ilfzetting ( van een lid ),vr.
Amulet, s. Amulet , e.
to Amuse , v. a. Yes waken , Deis tijd
verdrifven. * —, De gedachten bezig
den. —, Listiglij k beelotten , Om den
to — one's
tuin Leiden, Paaifen ;
self OVER (a newspaper), Zich met (een
daviad) vermaken ; 2.) to — one's self
wa trifles, Zich net beuzelingen ver•
mak, n ofonledig houden ; to — one WITH
tottering promises, knurl& met schoone
belolten paai fen. Aanm. Nieuwere schrij
vers bezigen sons by in plants van with.
Amusement s. Vermaak , Ti.dverdriff, o.
Amnser,, s. Tiidkorter. * —, Die een'
ander' met schoone beloften paait, no.

Amusing, Amusive, adj. Tildverdrijveni,
Vermakelik.
Amygdalate, adj. Van amandelen gemaaki.
* , 5, Amandeldrank m.
Amygdaline , auj Aniandelachtig.
Amygdaloid , s. Paddesteen , m.
Amylaceous , adj. Sti'lfielachtig.
Amylcorn , s. weleer,, Stiffseikoren , o.
Amyline , s. zekere stof tusschen stiffsei
en goon , 4myline , yr.
An , conj. Indien, Als An't please your
honour, d. 1. if it please your honour.
An , het niet bep. lidw. , zie A.
Ana, adv. Even zoo reel.
Ana , s. Yes zamcling van one, kwaardige
gezegden, enz. ( by v. joHNsoNIANA),yr.
Anabaptist, s. Wedet dooi er ,
Anacamptic , adj. Ter ugkaatsend. * —,
Terug gekaatst.
Anacampties , zie Catoptrics.
Anacathartic , adj. Braking verwekkende.
* —, s. Braakn2idele.l , o.
Anacephalaeosis , zie Recapitulation.
Anachoret, Anachorire, a. Kluizenaar, m.
Anachronism, s. Misslag in de aids ekening , m.
Anachronistic, adj. Een' misslag tegen
de taidrekening bevatonnde.
Anacoenosis , s. Vraag man de toehoordens , vr.
Anacoluthon , s. zeker gebrek in de
spa aakkunst.
Anacreontic, adj. "Inacreontisch.* — , S.
ilnacreontisch viers o.
Anadiplosis , s. Wederverdubbeling , yr.
A nadromons , adj. van visschen , De riviet en inzwemmend.
Anaglyph, s. Hetgene met rgraveerde
of vel hoogde sieraden bedekt is.
Anaglyptic, adj. Het boetseren of graveren betreffende,
Anagogical,adj Tot verrukking brengende.
Anagogics, s. pl. Geheimzinnige beschouwingen , y r. oreerv.
Anagram , s. Letterkeer,, an.
Anagrarmaticat, adj. Len' lettetkeer
vormend.
Ana g rammatism , s. Letterkeer %ng , yr.
Anagrammatist , s. Letterkee, de, , us.
to Anagrammatize , v. n. Lette; kceren
maken.
Anal, adj. B oven den staart.
Analects, s. pl. Bijeergezamelde stukken,
geschryten , o. ?Leery.
Analemma , s. zekere projectie der spheer.
Analepsis, s. Versterking, Betering, Herstelling, yr.
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Analeptic, adj. Versterkenti.
Analogical adj. Naar zekere regelmaat
op ref gelijki gegrond , 0 vereenkomstig ; It is — TO neither, Het heeft
met gees van beide eenige
Analogically, adv. Analegisch.
Analogism , s. Besluit nit de gelijkheid, o.
to Analogize, v. a. Uit tie overeenko,nst
(van sommige amstandigheden) yes klaren.
Analogous, adj. In sommige omstandigheden overeenkomende.
Analogy, s. Overeenkomst , Analogic,
yr.; i.) There is some — BETWEEN
animals and plants, Er is eenige
overeenkomst tussiPen dieren en planten ; 2.) A plant 'has some — To or
WITH an animal, Eene plant beefs eenige overeenkomst met een Bier.
Analysis, s. Ontleding of Ontbinding
van lets tot deszclfs oorspronkelijke bestanddeelen.*—,bijzond.i n de wetenseliappen , Verklaring van iets naar aanleiding van al de bijzondere deelen of afdeetingen , Analysis, yr.
Analyst, s. Die analyseert.
Analytic, Analytical, adj. (Analytically,
adv.) Bij analysis, Aaalytisch.
Analytics , s. pl. Analytische methods, yr.
to Analyze , v. a. (Het zamengestelde) in
zijne bestanddeelen oplossen, Analyseren.
Analyzer, s. Die of Dat analyseert.
Anamorphosis , s. Schilderij, die op verschillende afstanden verschillende voorwerpen yoorstelt , yr.
Ananas, s. Ananas, yr. , Pijnappel , tn.
Anapest, s. een versvoet , Anapaestus
( Li 0— )) m•
.Anapaestic, adj. Uit anapaesten bestaande.
Anaphora, s. Woordherhaling , yr.
Anaplerotic , adj. Vieeschmakend. * —
s. Middel , dat het vleesch doer groeijen , o.
Anarch , s. Rustverstoorder , m.
Anarchic, Anarchical, adj. Verward ,
0 ngeregeld.
Anarchist, s. Rustrerstoorder,, m.
Anarchy, s. Regeringloosheid , yr.
Anasarca , a. Waterzucht (over het geheele iigchaam), yr.
Anasarcous , adj. De waterzsicht over het
gansche ligehaarn betreFende.
Annstomaric , adj. De eaten openend.
Anastomosis , s. Zamenkomst van adoren , yr.
Anastrophe , s. Woordverzetting , vr.
Anathema, s. Kerkellike banvioek m.

Anathematical , adj. Den banvloek bets effende.
to Anathematize, v. a. In den kerkeltIken ban doen.
Anatiferous , adj Eenden yoortbrengende.
S. Interest op interest , m.
Anatomical adj. (Anatomically , adv.)
6ntleedkuntlig.
'
Anatomist , s. Ontleedkuntlige , vs. en yr.
to Anatomize , v. a. On tleden(een lUbe,
of fig. eerie to yerhandelen zaak); to
— truth INTO atoms , De waarheid tot
atomen ontleden.
Anatomy , s. Ontleedkunde. * —
Leer van den bow der dierlRe
ligchamen,vr.* , Ontleden of verdeelen
van iets. * , Geraarnte , o. ; fig. Zecr
mager mensch , on.
Ancestor, s. Voorouder,, m.
Ancestral, adj. Vooroudei lijk.*
Wegens
vootouderlijk reg. ! to vorderen.
Ancestry, s. Reeks van voorouders. *
,
Aanzienlijke geboortc , yr.
Anchentry,, zie Ancientry.
Anchor, s. Scheepranker,, Anker, o.; fig.
Steun ,m., IIouvast , o.; to Ride at —,
Op zijne ankers ?Wen; to Cast or Drop
, het anker werpen; to Weigh — ,
Het anker ligten ; The — is come home,
The — drives , Het anker is Woe ; to
Shoe an —, Een anker bekleeden.
to Anchor, v. n. et a. Ankeren. * —
Ten anker liggen; fig. Verbltiven, Bars
Anchorage , s. Ankergrond ,
* —,
Ankers , o. meerv. * , Ankergel d ,
Anchored, adj. Door een anker vastge,
houden. * , Ankervormig.
Anchoress, s. Kluizenares , yr.
Anchoret , Anchorite, zie Anachorite,
Anchor-hold, s. Ankergrond , 772.
Anchor-smith, s. Ankersmiti , m.
Anchovy, s. Ansfoyis , yr.
Ancient, adj. Ond , * —, s. in het
zeew. , Vlag , yr. of Wimpel voor den achterste yen,m.*—, ( thaws zegt menEnsign, )
Viaggejonker,,
; zie ook. Ancients.
Anciently, adv. Van ouds , In vroeger
tijden.
Ancientness, s. Oudheid Cyan tiid) , yr.
Ancientry, s. Oudheid (van eel; geslacht) , yr.
Ancients , s. plur. Ouden , m.
Ancillary, adj. Als maagd of meid dienende.
And , conj. En. * —, s. als : Without ifs
or ands , Zbnder marsh.
Andante, adv. Middelmatig (d. i. in de
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toonk. Noch snel Hoch langzaam).* —,
s. Andante, yr.
Andiron , s. Beer, nt. , Vuurijzer , waarep
hoot gelegd wordt orn te branden , o.
Standaard (van eat spit), tn.
*
Androgynal, Androgynous, adj. Van beiderlei sekse.
Androgynus, s. Hermaphrodiet , en.
automaat
Android, s. Androlde, (d.
gaff* een man,) m.
Anecdote, s. Bfizonderheld, Anecdote, vr.
Anecdotical ,adj. Uit anecdoten bestaande.
to Ancle, v. a. veroud., Het laatite
sel geven aan.
Anemography, s. Windbeschrilving , vr.
Anemometer, s. Windrneter,, m.
Anemone, s. Anemone,, yr.
Anemoscope, s. Windwilzer,
Anent, prep. Schohch woord, Betreffende, Aangaande.
Aneurism, s. Polsadergezwel , o.
Anew, adv. Op nieuw.
Anfractuosity, s. Bogtigheid, yr.
Anfractuous, adj. Bogtig.

Eery scherpe, stomp, schuinsche
ho ok.
to

Angle v. n. Hengelen ; to — Fott
the hearts of the people , De harten van.
het yolk zoeken te winnen. -- „ v. a.

Aanlokken, Zoeken te winnen.

Angled, adj. Hoekig.
Angler, s. Hengelaar,, m.
Angle-rod , s. Hengelroede, yr.
Angles, s. pl. Angel,n tn. meerv.
'
* , s. !Lid
Anglican , adj. Engelsch.

van de Engelsche kerk , o.

Anglicism, s. Engelsclzheid, yr., Angli.

cismus, 0.

to Anglicize, v. a. Engelsch maken.
Angober, s. soort van peer.
Angor, s. Hevige pfin of smart, yr.
Angred, adj. Toornig.
Angrily, adv., zie Angry.
Angry, adj. Verstoord, Gebeigd.
Smartelilk, Ontitoken; t.) to Be — AT
a thing Boos over of ors lets zijn ;
2.) to Be — WITH a person, Boos of
Toornig op ietuand zitn. Aanm. Ofschoon
het opgegevene gebrulk (angry at aching,
Anfractuousness, zie Anfractuosity.
angry
with a person) fist door tale
naam
van
m.
*
En
el,
Angel, s.

zekere Dude Engelsche count, Engel 5m. schrvvers met de zelfele stronghold gevolgd
woods, zal men echter wel doers , het
—, adj. Essgelachtig.
ledekant als het eenig goede aan te merken.
Angel-bed, s. Engelbed, (01.
Anguilliform, adj. 4alvormig, Glad,
zonder kernel,) o.
Zonder schubben.
Angel-fish, a. Zeeingel, ta.
Anguineal, adj. Van de slang, Slangachtig.
Angelic, adj. Engelachtig.
Anguish, s. Angst, m., Bcnaauwdheid,
Angelica, a. Engelwortel, m,
(van ziel of ligchaam,) yr.
Angelical, zie Angelic.
to Anguish, v. a. Beangitigen.*
FotAngelicalness, s. Engelachtigheid, vr.
Angelot, s. zekere * eene good- teren, Pilnigen.
munt van een' halven angel. *—, soort Anguished, adj. Beangst , Benaanwd.
Angular, adj. Hoekjg.
van Normandische kaas.
Angel-shot, s. in het krilgsw., .Ketting- Angularity, s. Hoektgheid , yr.
Angularly, adv., zie Angular.
kogels , m. meerv.
Anger, s, Gebelgellaid, Irstoordheid, Angularness, zie Angularity.
Angulated,
adj. Met hoeken gemaakt;
y r., Toon; , * Smart (aan cone
Angulous, zie Angular.
wonde), yr.
to Anger, v. a. Belgen, Verstoord maken. Angust ,adj. veroud., Naauw,, Eng.
Angustation, s. Enghetd, vr.
Angered, zie Angred.
Anhelation , s. 1-4gen , Hi men, o.
Angerly, adv. Net verstoordheid.
Anhelose, adj. ildemloos.
vr.
s.
Keeiziekte
Zeere
keel,
Ang,na,
Angiography, s. Beschrilving der vaten Anhydrite, s. soort van Sulphate of lime.
Anhydrous, adj. Van water ontdaaa.
in het menschelilke ligchaam, yr.
Aniented , adj. Vernietigd.
A ngiology,, s. Leer der vaten, yr.
Anights, adv. B1 nacht.
Angiosp, rmous , adj. van planten,
Anil, s. Indigoplant, yr.
huiyes lzebbende.
Aepif , ,omy , S. Opener van vaten, in- Anile, adj. Otedwilfich.
Anileness, Anility, s. Hooge ontlerdoies
zond. van aderen, o.
Angie, s. Angel, Hank. * , Henget , (van eene vrouw), m.; fig. Oudwieich.
Vischliln , yr. * --, in de n;eetk., held, Sufferi, vr.
Hoek, on.; Au acute, obtuse, obliquel Auimable, adj. Beziclbaar.
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Animadversion, s. Berisping, y r. *—, Annexment , s. ilanhechting, Bijvoeging,
Scherp verwijt, o. * —, Optnerking, yr. ; vr. * —, Aangehechte, Bijgevoegde,
- ON or UPON a person, Berisping van Bojvoegsel , o.
een' persoon , Aanmerking op een' pet-soon. Annihilable , adj. Vernietigbaar.
Animadversive, adj. veroud., Het vertno- to Annihilate, v. a. Vernietigen, Te niet

gen hebbende om op te merken.

to Animadvert, v. n. Opmerken, Gadsslaan. * — , Berispen ; a.) to ON ( UPON) a thing, Aanmerkingen
op lets maken; 2.) to — UPON (ON) a
person, Iemand verwtjtingen doen.
Animadverter, s. Berisper, Bestraffer,,
m.; God is a severe — UPON such as,
etc. , God is een strong bestraffer van
degenen, die, enz.
Animal , s. Dier ; fig. Log en dom

doen.

Annihilation , s. Vernietiging, vr. (het
vernietigen en het vernietigd z#13. )
Anniversary , adj. Verjarend, jaarliiks
wederkeerend. * —, s. Verjaardag, tn.
Anno-Domini, adv. In het jaar des Hee-

ren.

Annomination, s. zie Pun ; zie Alliteration.
to Annotate, v. a. Aanmerkingen maken

p.

schepsel , o. *— , adj. Dierlsjk.
Annotation, s. Aanteekening , OpteekeAnimalcule, s. (Zeer klein) diertje, o.
ning, Aanmerking, yr.
Animalcula , s. pl. Kleine diertfes o. Inn,. Annotator, s. Aanteekenaar, OpteekeAnimalcular,, adj. Van eon klein Bier,
'
naar,, m.; zie Commentator.
Animality,, s. Dierlijkheid, yr.
to Announce , v. a. Aankondigen. * —,

Animate, adj. Bezield, Levend.
to Animate, v, a. Bezielen, Levend ma.
ken; fig. 4anmoedigen, Aanvuren.
Animating, adj. Verlevendigend, Opwekkend.
Animation, s. Bezieling , yr.
Animative, adj. Het vermogen hebbende
om levend te maken.
Animator, s. Bezieler,, tn., Bezielende , o,
Animose , adj. Geestrfik. * —, Verhit.
Animosity, s. Verbittering , y r., Hevige
haat , m.
Anise, s. Anil, m.
Aniseed, Anise-seed, s. Anifszaad, o.
Anker, s. tinker (44 esschen), a.
Ankle, s. Enkel , En laauw, tn.
Ankle-bone ,s. Enkel,m.,Enkelbeen , a.
Annalist, s. Jaarboek,chrifver, tn.
Annals, s. plur. Jaarboeken, o. meerv.
Annats, s. plur. Vruchten (Inkomsten)
van het eerste jaar eener kerkelijke be.
&ening, y r. tneerv.
to Anneal , v. a. Gloeilen , Harden. * —,
In den koeloven brengen.
Annealing, s. Gloeijen, o.
to Annex, v. a. Aanhechten, Bifvoegen ;
to — a condicil To a will, Ben codicil baj een testament voegen; to — a
province TO a kingdom, Eeneprovincie
big een koningrijk voegen; to — punish.
ment To guilt , Eene strafmet de schuld
verbinden.

Aanzeggen.

Announcement, s. 4 7nkoluliging , Yr.
Announcer, s. Aankondiger, Afkondi,ger, m.
Annoy, s. Beschadiging, y r.; prov. No
joy without —, Kermisgaan is eon'

bilslag waard.

to Annoy, v. a. Beschadigen , Teisteren,
Kwellen , Lastig zfin ; a. ) to Be annoyed
AT a thing, Zeer vetdrietig over jets
zijn; 2.) to Be annoyed BY or WITH a
thing . Door lets geteisterd of gekiveld
worden.
Annoyance, s. Beschadiging. * —, Kwel-

ling, Verdrieteliiklzeid, vr.; — AT
people not paying you the attention
which they used to do, Ontevredenheid
over menschen, die u de oplettendheid
niet bewijzen, weike zii u plagten to

bewijzen.

Annoyer, s. Plager , Plaaggeest ,Kwel,geest , Lastig mensch , m.
Annoying, adj. Kwellend, Lastig, On-

aangenaam.

Annual, adj. jaarlijksch. * — , Een jaar
durende. * — , s. Eenjarige plant, Plant,

die slechts len jaar duurt, yr. * —,
jaarlijksch periodiek work. * — , jaarboekje, o.
Annually, adv. jaarlijks.
Annuitant, s. Rentenier. * —, Die eel;

jaargeld heeft, m.
Annuity, s.Liffrente, yr.*—,Jaargeld,
o. * —, pl. Annuities, Staatsinteressen,
Annexation , Annexion , a. delanhechting, vs. nteerv.
Bivoeging, yr.
to Annul, v. a. Te niet doen, Vernietigen .

Annex, s. veroud. ,Bilvoegsei,adanhang-

set, o.
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- FOR , WtY hebben veel to verantwoorden ; 2.) - TO , a. ) It answers TO
Annulated , adj. Gerirld.
the purpose , hot beantwoordt aan het
Annulet, s. Ringetje o.
doel ; b.) Answer TO the world , Geef
Annulment , s. Vernietiging, yr.
rekenschap aan de wereld; c.) Allegito Anntnnerate , v. a. Dij een getal voe- ance in the subject answers TO protection
gen of tellen.
on the part of the prince , GehoorzaamAnnum eration , s. Bifzelling. yr.
held van den onderdaan staat tegenover
to Annunciate , v. a. Verkundigen, Aan
hescherming van den leant des vorsten.
kondigen.
Answer , s. Antwoord, o. ' , WederAnnunciation, s. Aankondiging , yr.
legging , vr. ; In — TO your letter of
Annunciation-day, 5,.11/4ti in-bood.,chap,vr.
the loth, In antwoord op den uwen vats
Annunciator, s. Aankondiger,,
den laden.
Anodyne, adj. Punstiilend; fain. The — Answerable , adj. Waarop geantwoord kart
necklace , De strop. *
s. Pijnstillend worden. * , Verantwoordeliik, Tot
a.
verantwoording verpligt. * —, Overto Annoint , v. a. Zalven; to — WITH,
eenkomstig , Evenredig , Strekenete met ;
Zalven met.
1. ) is — FOR the debt, MI is aanAnointed, s. Gezalide, d. Christus,)
sprakelik voor de schuld; a.) to Be Anoinier,, s. Die zalit.
- TO , a. ) An agent is — TO his princiAnointment, s. Gezalfdheid , yr.
pal , Een zaakwaarnemer is verantwoorAnomalism , s. Our egelizzat'gheid vr.
delijk aan zijn' lastgever; b.) This
Anomalistical , adj. Onregeirn. tg.
picture is — TO the original, Deze
Anoniatous , adj. (Anomalously, adv.) schilderil komt met het oorspronkeligke
Onregelrnatig.
overeen; c.) The success is — TO my
Anomaly, s. Onregelmatighe id, yr.
wishes, De uitkomst beantwoordt aan
Anomy,, a. Vet krachttng eef,er wet, yr. miine wenschen.
Anon, adv. A instond, , Zoo dadelijk ; Answerableness, s. Verantwoordelabeid.
Ever and —, Elk orgenhlik.
*—,Overeensternming.*--,Gekikheid,vr.
Anonymous ; adj. (Anonymously , athr.) Answerably, adv. zie Answerable , in de
Nameless.
laatste beteek.
Anorexy, s. Gebrek aan cetluct, o.
Answerer, Antwoorder.*— , VerantAnother. Die woord is niets anders dan woorder,, tn.
other , Waaraan een dwaas gebruik het Ant, s. Mier, yr. ANT, zie ANTI,
lidwoord (an) vasthecht; zie 0-her.
A'n't, fain. voor Ant not, is not, are
Anothergates , adj. veroud., Ander,, Ver- not, als : A'n't it ? Is het zoo niet ? An't
schillend.
zar.ventrekking van An it, d. If it,
Anothergness , Anotherguise , adj. Van als : An't please your Majesty , (irt het
een' anderen aard, Verschillend.
hoofd van smeekcchriften,) Moge het
Ansated , adj. Met ooren (handvatten).
uwe Majesteit behagen.
Anserine , adj. Gelijk eene gans of een Antagonism, s. veroud., zie Antagony.
ganzevel. * —, Van ganzen , Canter; .
Antagonist, s. Wederpartlider, m.
to Answer, v. n. et a. A-twoorden.*
Antagonistical , adj. Air een wederpartij
Beantwoorden. * — Verantwoordela der strijdende.
zijn. * —, Overeenko;nseig zijn. *
to Antagonize, v. n. Als wederpartijder
Evenredg zijn. *
Vutdoende zo7n.
optreden.
* — , Aar; eene verwachting °Irian eene Antagony, s. veroud., Strijd, m.
aanzegging voldoen. * , Tot tegenlzan- Antal g ic , adj Pijnstillend.
ger (of pendant) geschikt zijn ; I.) to Antanaclasis , s. Herhaling van een woord,
- FOR, a.) A man must — TO his em- hetzif in een' anderen zin, of na een'
ployer FOR the money entrusted to his langen tusschenzin , yr.
care, Een man meet aan lastgever Antarctic, adj. Zuidelijk; The — pole,
het hem toevertr ouwde geld veran two 9r- De zuidpsol.
den ; b.) to — FOR one, Voor iemand Ant bear, s. Illiereneter, Illierenfeerzw. no,
inctaan of burg bliiven; I will — FOR ANTE, lat. vosrz. beteekenende POOR,
his debts, Ile evil bong voor zflue schul- zie de zamengest. woorden.
den blijven; We have a great deal to Anteact , s. Yroeger bedrijr, a.
Annular , Annulary,, adj. Ringvormig,

ANTE:
Anteambuiation , s V,oruitwandeling,vr.
to Antecede, v. a. Voruit gaan, Voorgaan , Vooraf gaan.
Antecedence,
s Voorgang,
Yr., Vroeger bestaan , o.
Antecedent , adj. Voorafgaande ; — TO
the forinat ■ on of his heart , De vormiRg
van het hart voorafgaande.
s.
Voorafgaande, o. *
, in de redek.,
Major (van cene sluitrede), no. * ,
de spraakk.,Naamwoord, welles herhaling
door een betrekkelige of aqwwfizend
voornaamwoord vervangen wordt , o.
A-,tecedently,, adv. Vooraf, Vroeger;
We consider him -- TO his _creation ,
Wij beschouwen hem voor z one schepping.
Antecessor,, s Voorganger, m.
Antechamber, zie Antichamber.
Antechapel , s. Voorkapel, vr.
Antecursor,, s. 17° 01-laver, in.
to Antedate , v. a. Antidateren , Den
datum
vroeger stellen.
Antediluvian, adj. Voor den zondvloed
zibode. *
a. Mensclz veer den zondvloed ,
Antelope, s. een dier, iltelnpe ,
Antelucan , adj. Veer den dag
Antorneridian, adj. Veer den middag plaals
hebbende.
Antemetic, adi. Braking werend.
Ancemundane, adj. Het bestaan der wereld
voorafgaande.
Antennae , s. pl. Voelhorens ,
mrv.
Antepaschal , adj. Voor paschen geschie
deride.
Autepast, s. Veorsmaak, tn.
Antepenult, s. Detde lettergreep van
achteren , yr.
Antepenultimate, adj. Behoorende tot de
derde lettergreep van achteren.
Antepileptic, ad,. Goed voor vallende
ziekte of stuiptrekkingen.
to Antepone , v. 3. Voortrckken, Beter
keuren.
Antepredicament, s Voorpredicament,o.
Anterior, adj. Eerder ; rely debt is - TO
his, Milne schuld is ° older dan de zijne.
Anteriority, s. Vroeger bestaan, 0.
Anteroom, s. Voorkamer, yr.; The —
to , De voorkamer van.
Antes , s. pl. Draaruilen , vr. mrv. * —,
Voorste raj wijnstokfren , yr.
Antestomach , s. V,ormaag, yr.
Antetemple , s. 5 zie Nave in a church.
to Antevert, v. a. Voorkomen ,Verhoeden,
Verhinderen.
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Anthelminthic , adj. De wormer doodend
of verd, oYvend.
Anthem,s.Koorzang,Geestelifkezang,rn.
Anther, s. Top der helmstiiitjes eerie
bloem), no.
Antheriferous, adj. Vezeltoppen voortbrengcnde.
Anthological, adj. Anthologisch, Tot eons
bloemlezing behoorende.
Anthology , s. Bloernlezing, yr.
Anthony's -fire, s. St. Antonie's vuur,, o.
Anthorism, s. Tegenbejsaling, yr.
Anthracite, s. conehii7:kends keel.
Anthrax, s. Karbenkel, m.
Anthropology, a. illencchkande , yr.
Anthropomorphite, a. Die aan eerie menschelijke geelaante der Godbei4 geloort.
Anthropophagi, s. pl. 111enscheneters ,
meerv.
Anthroposophy , s. Kennis tier mensche10e natuur,, vr.
Anthypnotic, adj. Slaativerend.
Anthypochondriac, adj. G,,ed voor
zwaarmoedigheid.
Anthypophora, s. Wederlegging eener
tegenwerping , yr.
Anthysteric , adj. Tegen de moederkwaal ,
enz, , zie Hysterics.
ANTI voorz. van zamenst. Tegen beduidende, (sours vet kort tot Ant ).
Antiacid , adj. Tegen het zuur. *
s.
tegen het zuur, o.
Antihacchitts , s. een versvoet, Antibacchius ( — 0), m.
Antihasilican, adj. Het koningschap vijandig.
Antic, adj. Snaaksch.
— a. Poetsenmaker, IIansworst, m.
Anticachectic , adj. Kwaadsappighcid
werend.
Anticatarrhal, adj. Tegen verkoudheid.
Antichrist, s. Antichrzst ,
Antichris r ian , adj. Tegenchristelijk.*
5
s. Vijand van het christendom, on.
to Anticipate, v. a. Vroeger nemen.*
Voorgaan. * Vooraf genieten, gebrulken, smaken, Ben' voorsmaak van
...hebben.
Anticipation , s. Vooruitneming , Antic:patie , yr.
Anticipator, s. Die vooraf neemt, yoorkomt. *
Voorkool er,
Anticipatory, adj. Vroeger komende.
Anticlimax , s. Orngekeerde verheffing, yr.
Anticly, adv. Snaaksch.
Anticor,, s. Borstgezwel(bijpaarden), o.
Anticosmetic, adj. De sclzoonheid ver-
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verwoest.

ANXI

ANTI

*

Anticourtier, s.

partij behoort.

S.

lets , dat de schoorheid

Die tot de tegenhoofsche

Antipope , s.
Antiposis , s.

len, yr.

Tegenpaus ft.
Vetwisseiing der naamval-

Antiquarian , adj. De oudheid betreirende,
Antidotal , adj. Tot tegengift dienstig; * — , s. , zie Antiquary.
A poison often becomes — TO another, Antiquarianism , s. Liefde voor oudheEen veigift words dikzvils een tegengift den , yr.
van een ander.
Antiquary , s. Oudheidminnaar,Oudheidkundige, Oudheidkenner,
Antidotary, zie Antidotal.
to Antiquate , v. a. Doerr veroutteren.
Antidote, s. Tegengtft , o.
Antiquatedness, s. Verouderdheid, yr.
Antifebrile, adj. Koortsverdrifrend.
Antilogarithm , s. Aanyulling van den Antique , adj. Oud, van den olden tiled.
* —, bifz. Uit de oudheid, Van de
logarithms eens sinus, enz. , yr.
°riderAntilogy,, s. Tegenstrildigheid (van yet-- mien afkomstig, Antiek. *
s. Oud stuk , o., Outte
schillende plaatsen in een' scht jiver), yr. wetsch. *
Antimetabole , s. eene figuur,, in Welke zeldzaantheid, vr.
dingen verwisseld warden, (b. v. Een Antiqueness , s. Oudheid of Onderwetschdichtstuk is eene sprekende schilderii; held , yr. , zie Antique.
Antiquity, s. Dude d , m., Oudheid,
eene schilderij een storm dichtstuk).
Outten,
Antimetathesis , s. Omzetting , yr.
y r., Tild der widen, tn. *
metre. Vroegere volken , o. meerv.
Antimeter, s. Optische hoekmeter, tn.
uit
de
oudheid,
o.,
*
Antimonarchical, adj. De alleenheersching
Ouderdom, tn.
viandig.
Oudheid, y r. *
Antimonial , adj. Van of ills spiesglas. Antiscii, s.pl. Tegenschaduwigen,m.mrv.
Antiseptic, adj. Bederfwerend.
* , s. Spiesglasmidded o.
Antimoniate , s. een zout bestaande tat Ant ; spasis , s. Afleiding (van een vccht

een spiesglasachtig zuur en eene basis.
Tot spiesglas behoorende.
Antinephritic , adj. Coed voornierpilnen.
Antinomian , adj. Tot de leer der Antinomians behoorende. * s. Die bewoert,
dat het geloof alleen zalig maakt.
Antinomianism , s. Leer der Antinomians , yr.
Antinomy, s. Strifiligheid tusschen twee
wetten, yr.
Antipathetic, Antipathetical, adj. Een'
natuurliiken afkeer hebbende.
Antipathy, s. Natuurliike afkeer, Tegenzin , tn.; to Have an — TO or
AGAINST a thing, Een ' (natunriiihen)
afkeer van iets When.. Aanni. Bil oudere
schrilvers treft men, in plaats van against
en to, sours verkeerdelijk with aan.
.Anticeristasis, s. Tegenstelling eener strildige hoedanigheid, yr.
Antipestilential, adj. Pestwerend.
Antiphon, Antiphone , Antiphony, s.
Tegenzetig , tn.
Antiphrasis, s. Onekeerde zin, nn.
Antiphrastic , adj. Tot een" otngekeerd en
zin behoorende.
Antipodal, adj. Van de tegenvoeters; fig.
Tegenstrildig.
Antipode, s. in de aardbeschr., Tegenvoeter, tn. fig. Tegendeel , o.
Antimonic , Antimonions , adj.

in het ligchaam naar een ander deed), yr.

Antispastic , adj. Afleidend.
Antistasis , s. Tegenopgave, yr.
Antistrophe , s. Tegenstrophe. *

genstelling, yr.

,

Ts-

An tistruma tic , adj. Heilzaans tegen krop-

gczwellen.

Antithesis, s. (pl. Antitheses ,) Tegenstelling , vr.
Antithetic, Antithetical, adj Tegengesteld.
Antitype , s. Tegenbeeld, o.
Antitypical , adj. Het beerd verklarend.
Antler, s. Tak (van de horens eens

herts),

Antoeci, s. pl. Ttgenwoners, tn. meerv.
Antonomasia , s. Naarnvetwisseling ,

(waarbil een gemeene naarn in plaats
van den eigennaam gebruikt wordt ,) yr.
Antre , s. liol, o.
Anvil, s. smrdswerkt., Aanbeeld, a.;
fig. What was upon:ale —? Trat was er
op het tapilt? Trat was er op de baan?
The — of my sword, (bv SHAJSP.)
Het voorwerp der slagen van tntr
zwaard.
Anxiety, s. Bezorgdheid, Bekornmering , yr., Angst,
Anxious , adj. Bezorgd, Bekommerd;
I.) to Be —

ABOUT

or

Fi'lt

a thing,

.0mtrent iets bezot gd wezen; 2. ) He
was — TO see the queen, Hil had
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ANY

APO")

eon stock verlangen on: de koningin to
zien. Aanm. Sommigen hebben , school
minder good, wel eens of gebezigd, in
plaats van about of for.
Any, adj. Eenig , Sommig. Aanm. Men
gebrurkt Any Iffvragende of ontkennende , Some bij bevestsgende spreekw'&zen.
* —, lie of [rat het zg.
Anywise, adv. Op eenige wijze.
Aoniau , adj. bij dicht. Tot den Parnassus betrekking hebbende ; The — mount,
De berg Parnassus.
Aorist , s. in de Gr. spraakk.,Onbepaalde
t ot, m.
Aorta, s. Groote slagader,, yr.
Apace, adv. Seel , hard, Sterk.
Apagoge, s. Bewffs eerier stelling nit de
ongerijmdheid van het tegcndeel , o.
Apagogical , ad$. Door het tegendeel be-

s. Stomme letter, yr.
Aphyllous , adj. Bladerloos.
Apiary, s. Btsenstal, tn.
Apiece, adv. als: So much--, Zoo veel
het stub. ; of: Zoo veel de man.
Apish , adj. ( Ap'shly, adv. ) ilapachtig.
Apishness, s. ilatiacht ;gheid, yr.
Apitpat , adv. 71,k tab.
Apocalypse , s. Goeldelffke openharing,
inzond. Opcnbaring van Joannes ,
Apocalypsis , yr.
Apocalyptic , Apocalyptical , adj. Caddell:Ike openbaring bevattende. * Van
de openbas:ing (van Joanneo.
Apocrypha , s. pl...elpokrisfe boeken,o.mrv.
Apocryphal, adj. ( Apocryphally , adv.)
Twijfilachtig, Onzeker.
Apocryphalness , s. Onzekerhefd, yr.
Apodictical , adj. Stellig bevectigend.
Apodixis, s. 0 ertuigend bewg s o.
Apodosis , s. Slot eener vergelifking,
* —, Toepassing eener vergelifking , yr.
Apogee, s. Punt, waarop eene ster het
verst van de aarde is , o.
Apograph, s. .ilfschrift , o.
Apologetic, Apologetical , adj. (Apologetically , adv.) Tot verdediging of
verschooning eener zaak dienende.
Apologist , s. Die eene zaak verdedigt of
verschoont.
to Apologize, v. n. Verdedigen of Ver.
sehoonen ; a.) to — FOR a friend , loos
eon' vriend verschooning vragen ; He
apologized FOR his indiscretion , Ili/
vroeg verschooning veer zone onbeschei.
denheid ; 2. ) The shoemaker apologized
TO his neighbour , De schoentnaker vroeg
his nrman verschooning, vet schoonie
zich bij zijn' buneman.
Arologne, s. Fabel , y r., Zedelffk ver,
dichtsel , o.
Apology, s. Verdediging, Verschooning,
y r.; to Make an — FOR not fulfilling
on engagement, Zicls wcgens het niet
vervullen eener betoft, verostschuldigen.
Apomecometry,, s. Metes; op eon' afstand , o.
Aponeurosis, s. Uitbreiding eener spier
tot een vlies , yr.
Apophasis, s. Plotseling afbreken in eene
cede, o.
Apophesis , a. Verlengitig van teen been,-yr.
Apophlegmatic , adj. Sisimardrsivend.
Apophlegmatism , s. Slijmajdrifvend
del, o.
Apophthegm, s. Merkwaardig gezegde,
o. Kernspreuk, yr.
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Aparithmesis , s. Optelling , yr.
Apart, adv. Tee zgde , AlZonderlilk ;
He walked —FROM the multitude,
wandelde afgezonderd van de menigte.
Apartment, s. Vertrek , o., Kamer , yr.
Rij vertrekken , y r. , .dparte*
meta, o.
Apathetic, adj. Hartctogteloos.
Apathy , s. Volstrekte hartstogteloosheld, yr.
; fig. Nahootser,, Naiper,, tn.
Ape, s.
to Ape, v. a. Naiipen.
Apeak, adv. van eon anker,, In eene
stelling on; in den grond to borer:, Regt
op en neer.
Apepsy,, s Gebrek aan spifsvertering , o.
Aper, s. Naliper,,
Aperient , adj. Openend, Zacht turgerend.
, s. Zacht pus gerend made', o.
Aperitive , aej., zie Aperient.
Apert, adj. veroud. Open.
Apertion, s. Opening ,(d. i. gat en het
openen ,) yr.
Apertly,, adv. , zie Apert.
Apertness , zie Openness.
Aperture, s. Openen , o. * —, Opening, yr.
Aperalous , adj. Zonder bloembladen.
Apex, s. (pl. Apices, ) Top, m. ,Spits, yr.
-Aphaeresis s. 4tkapping (voor aan een
wooed), yr.
Aphelion s. Perste punt in de loopbaan
eener planeet van de zon , o.
Aphony, s. Verlies der stem, o.
Aphorism, s. Gedenkspreuk , vr.
Aphoristic, Aphoristical , adj. (Aphoristically, adv. ) In korte sprenken opgesteld.
Aphrodisiacal, adj. Veneriek.
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Apophyge, s. Begin eener zuil , o.
Apoplectic, Apopiectical, adj. Tot de
beroerte behoorende of Daaraan onderhevig.
Apoplexy, s. Beroerte , Geraaktheid. yr.
Aporema, s. Vra.-,:gstuk , o. * — Zwarigheid, yr.
Aporrh9ea, s. Uitvloeffing , yr.
Aporia, s. eene figunr,, waarin de spreker
besluiteloos is, waar beginnen zal.
Aposiopesis, s. Afbreking , Ves zwijging, Yr.
Apostasy, s. Afval , tn. , ,
y r. ; An -- FROM one God, Een arval
van eels' eenigen Gcd.
Apostate , s. Afvallige , (die eene godsdienst veriaat ,)m. en vr.; An — r ROM
his religion, Een man , die z/ene
dienst verlaat , van zeta g,dcellenst aft
* —, adj. Afvallig ,Ontrouw ;
salt,
A man —FROM God , Een man, die van
God afvalt.
Apostatical, adj. Alva!? ig.
to A.3ostatize, v. n. ZsIne godsdienst
verzaken.
to Apostemate, v. n. Etteren.
Apostemati , s. Ettering , yr.
Aposteme, s. Ettes gezwel , o. , Zweer, yr.
Apostle, s. Apostei , on.
ostelschap , 0.
Apostleship , s.
Apostolate , s. Apostelscha p , o. *
zie Papacy.
Apostolic, Aposto l; cal , adj. (Aposto.
lically, adv.) Op de Wae der apostelen,
, Door de apostelen
*
verkondigd.
in
de
welsprek. , figuur,
Apostrophe, s.
bbj Welke men de reds. rigs tot eenen
pet-soon of eene zaak , bezield of °nit,zield , aanwezig of afwezg- , Aatzspreak ,
Toespraak , vr. * —, in de spraakk. ,
zeker teeken boven aan eene letter, ors
aan to duiden , dat eenige letter of lettergreep afgeknot is, Afkappingsteeken ,
Apostroph , o.
Apostrophic, adj. Tot eene aanspraak
behoorende.
to Apostrophize, v. a. in de welsprek. ,
Aanspreken , De retie tot jets of iemand
rigten , zie Apostrophe,
Apostume, zie Aposteme.
Apothecary, s. Apotheker,, Kruidmenger,
m. ; — 's shop, Apotheek , vr.
Apothegm, zie Apophthegm.
to Apothegmatize , v. n. Kernspreuken
voor den dag brengen.
Apotheosis, s. Vergoding, yr.

APPE
ZetApothesis , Bergplaats , vr.
ten van een ontwricht lid, o.
Apotome , s. Verschil tusi.ehen twee groutladen , Welke tot geene gellike moat kunnen gebragt wot den 5 o. * , in de toonk.,
Kleinere helft van een' toots, yr.
Apozem, s. Afkooksel van kruiden, o.
to Appal, v. a. Verrehrikken.
Salt ikaanjaging , vr.
Appalment ,
Appanage , s. goederen tot opderhoud van
fonger kinderen , jia tcge,st. van hetgeen
den eerstgeborenen took nit, Appanage, a.
Apparatus, s, Toes tel ,
Apparel, a. Kleedin.g„ vr.
to Apparel, v. a. K_Iteden Uitdossen ;
I. ) 10 - IN Kleeden of Dosses in ;
a.) to — WITH , a.) Kleeden in of met ;
b.) Toolle y met. Aaiun. to Apparel TO
fight , Ten strode uitrusten , is verouderel.
Apparent, adj. (Applrently , adv.) Kl
* , .Bi ükbaar, Nies. andersteld. —, Zigtbaar. * — , Sehiftibaar,
Niet wezenlük. * —, van den grfgenaans
des troo p s, Zeker, , * , S.
also The — TO the crown, De zekere
ertgenaam vats de broom A ci n Het is
eigenlifk eene verkorte uitdrukking vo or:
The heir apparent to the crown, zoo
to van heir en niet vast apparent aft
hang t.
Appantion , s. Verschijning , Zigtbaarwording, vr. * —, Vercchijning , vr.,
Versehossel. * —, Snookcel. * ,
Si hi:inset o. , Onwezenlaikheid , yr.
Apparitor, s. Pedel ,
to Appay, v. a veroud. , Albetalen.
to Appeach , v. a. Besehuldtgen.
Appeachment , s. Beschuldig , ng , yr.
Appeal, s. in regten Hooger beroep ;
Appel, o. * — , Beroeping op eenen
getuige ,
, y r.; 1.) An — AGAINST ,
eise beschuldiging tegen ; a.) An FROM one court to another, Een beroep
van de eene regtbank op de andere ; 3.)
An — TO, a.) An — TO rite Deity,
Een aanroepen der Godheid (tot getuige
der waarheid) ; b.) An — TO arms,
Een toevlugt semen tot de Iva/ enen ; c.)
to Make an — TO one, Zich beroepen
op iemand.
to Appeal, v. n. in regten , Van eon
vonnis zich op eene hoogere regtbank
beroepen, In hooger beroen komen , Appelleren.*—, in het aigem.Zich beroepen;
a.) to — FROM one TO another, gich
van den eenen op den anderen beroepen ;

APP1
t.) to — TO One a.) Zich op lemma
beroven; b.) Zich aan of tot iemand
we
, (IN BEHALF OF one FOR one).
*
V. a. Beschuldigen.
Appealable , adj. Waarvan men appelleren
kan.
Appealant , s. veroud. , zie Appellant.
to Appear , v. Verschijnen, (in het gezigt komen, in regten, Conpareren).
Schijnen, (zich anders vertoonen
dan de 7vezenlijkheid is). * —,Schijnen,
Voorkomen , Waarschiinlijkheid hebben.
*
Blijken, Klaarblijkeliik zijn; a.)
to — AGAINST one, Tegea iemand versch#nen of optreden ; 2,) to - BEFORE
a court of justice, Voor een geregtshof
verschijnen; 3.) As will - BY what
follows, Zoo als blziken zal nit hetgene
volgt ; 4.) to — FOR one, Voor (d. i.
ter gunste van) iemand verschijnen of
optreden; 5.) to — IN the air, In de
lacht verschijnen; 6.) to — TO one,
a.) Aan iemand verschijnen; b.) Duidel0 warden of bliiken; c.) Voorkomen
aan; 7.) A dark cloud appeared UPON
the horizon, Eene donkere wotk vertoonde zich aan den horizon.
Appearance, s. Verschilning , Zigtbaar-wording. *
regten, Comparitie.
* , Versch .üning , y r. , VerschlYncel ,
o.*---,Ulterlijk y oorkomen, o. * Waarschiinlijkheid , yr.; 1.) His — AT court,
2Vne yerschfining can bet hof; 2.) to
Make one's — IN the world , In de we
reld verschijnen; 3 ) He made his first
- oss the stage, Hrj verscheen voor de
eerste maal op het rooneel.
Appearer,, s. Persoon , die verschfint.*—,
in regten , Comparant , m.
Appeasable adj. Bevredigbaar.
Appeasableness , s. Bevredigbaarheid, yr.
to Appease, v. a. Bevreeligee, Verzoe.
nen. *
Beyredigen , In rust brengen.
— , Bevredigen , VoMoen.
Appeasement, s. Bey rediging , yr.
Appeaser, in. Bevrediger,
Appeasive , adj. Bevredigend.
Appellant , s. Uitdager. *—. Appellant,m.
Appellate , s. in regten, Partij, tegen
welke geappelleerd word:, y r. * —, adj.
Van een appel.
Appellation , s. Benaming , yr.
Appellative , adj. in de spraakk. , van
een zelfstandig naamwoord, Gemeen.
s. Gemeen zel Pst. naanzwoord , o.
Alp pellatively,, adv. As's een genteel; zelf
standig naanswoord.
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Appellatory,, adj, in regten, Een appel
inhoudende.
Appellee,s. iv regten, Gedaagde, in. en yr.
Appellor, s. Beschuldiger. , Appellant, m.
to Append , v. a. Aanhangen, Hechten
of Hangers; A seal was appended TO
the record , Er was een zegel aan het
stuk gehecht.
Appendage , s. Ainhangsel , (dat tot
iets behoort, zonder daarvan ten wezenlijk deel te
,) o.
Appendant , s. Toevallig hijgekomen lets,
o.; An — TO a thing , Een aanhangsel
van lets, Aaiun. Men bezigt ook of in
p/aats van to.
Appendence, Appendency,, s. ilanhangsei , nehehooren o.
Appendent , adj. Aanhangend; A seal —
To a paper, Een zegel, dat aan een
papier hangt.
to Appendicate , v. a. Aan yoegen ; to
a thing TO another, Tess aan lets antlers
hanger?.
Appendication , s. Aanvo,ging , yr.; An
— To a thing, Ben aanhang,e1 van lets.
Appendices, s. pl. , zie Appendix.
Appentitcle , s. Klein Aanhang,e1, o.
Appendix, s. (pl. Appendices, Appendixes , ) Aanhang+el , o.; An — TO
a thing, Ben aanhangsel van lets.
Apperception , s. Zelfbewustheid , yr.
to Appertain, v. a. Toebehooren Aanbehooren ; Things appertaining TO this
life, Tilde/0e goederen ; That honour
appertains TO Mahomet , Die eer komt
aan Blahomet toe.
Appertainment , Appertenance , s. hetgeen tot een' rang of eene waardigheld
behoort, Aankleve yr.
Appertenant , adj. Bfigevoegd.
Appertinent , adj. Toebehoorende , Betref:
fende.
Appetence, Appetency,, s. VleeschelRe
begeerte, yr.
Appetent , adj. Begeerend.
Appetibility,, s. Wenschelijkheid, yr.
Appetible , adj. Wenschelitle.
Appetite , s. Verlangen , o. * —, Lust.
, Eetlust , ; t. ) An — FOR
pleasure , Eene begeerte near vermaak;
An — FOR contradiction , Eene zucht
tot tegenspraak; 2.) to Have an — TO take
something from one, Begeerte hebben,
am iemand lets te ontnetnen. Aanm.
Vroeger bezigde men ook to voor ems
ze/fstandig naamwoord, en thaw son-
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willen of, homel for tie voorkeur yet-dient.
Begeerte, yr.
Appetition,
Appetitive , adj. Begeerend.
to Applaud, v. a. Toelnichen.
.Applauder, s. Teeleicher, m.
Applause, s. Toejuiching, yr.
Applausive, adj. Toejuichend.
Apple, s. zekere vrucht , Appel,m.; —
of the eye, Oogappel ,
Apple-core, s. A,pelklokhuis, o.
Apple-corer, s. Kreuzentrekker,, tn.
Apple-graft, s. Appelent , vr.
Apple-john, s. naam van een' zeer Asirzamen appei.
Apple-loft, s. Appelzolder,
Apple-monger, s. Oofthandelaar, sn.
Apple paring, s. Appelschil, yr.
Apple-pie, s. Apielpastei, yr.
Apple-roaster, s. Appelschotel,
Apple sauce, s. Appelsaus, yr.
Apple-tart s. Appeltaart, vr.
Apple thorn, s. Steeppel, tn.
Apple-tree s. A,,pelboom , tn.
Apple-woman, s. Appelvrottw,, yr.
Apple-yard, s. Appelboomgaard, tn.
Appliable, adj. Toepasselijk, zie Applicable.
Appliance, a. Opleggen, o., zie to Ap
ply. —, Hetgeen otgelegd wordt.
Applicability , s. Toepasseajkheid, vr.
Applicable, adj. Toepassekik; This observation is — TO the case under consideration, Doze aanmerking is op het
onderhavige geval toepasselijk.
Applicableness, s. Toepassairkheid, yr.
Applicably, adv. Toepasselijk.
Applicant, s. Die naar jets streeft.
Applicate, s. Regte km, welke den
diameter eener kromme kin door
snildt, yr.
Application, s. Oplegging , y r. of Oplegtel (van geneesmiddeien), o. * —,
ilanwending. * — , Toeporsing, yr.
* —, Perzoek, o. * — , Inspanning ,
Ingespannenheid van geese, vr, ; —
of something TO another , Toepar.
sing van iets op lets anders ; to Insure
one's health by — To study gezondheid benadeelen door zich op de st,,.
die toe to leggen; to Make — TO one ,
TO a court FOR, Zich wenden aan ie'nand , aan een geregtshof voor.
Applicative, adj. Toegepast wordende of
Toegepast kunnende warden.
Applicatory, adj. Aanwendend, Uitoefenend. *
Aanwendbare , o.
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to Apply, v. a. Aanvoegen. * —,Opleg
gen , (als geneecmiddelen op cone wonde).a
* ilanwenden, Gebruiken; to — the
hand TO the breast, De hand op de borst
leggen; to — medicaments TO the diseased part of the body , Middelen bit het
ziekelijke deel van het ligchaam aanwenden; to — a sum of money To the payment of a debt , Eene som gelds tot de
betaling eener schuld besteden; to — one's
self TO , a.) Zich wenden aan ; b.)Zich
toeleggen op. * v. n. Een verzoek
doen. * —, Zich wenden; r.) to — FOR a
thing, Om iets aanvragen, lets opvragen ; 2.) to — TO a friend , Zich aan
een' vriend wenden (on inlichting , FOR.
information). Aanm. BiJ Locxa vindt
men ten onregte about in plaats van to.
Appoggiatura, s. in de toonk., Sierkike
verlenging eener noot, genomen van ds
maat eener andere, yr.
to Appoint, v. a. Vaststellen.* — ,flan.
stellen. * Uitrusten , (in den bedriivenden zin); zie het andere deel op
Uitrusten; a.) to — a thing FOR one,
Jets voor iemand bestemmen, kepalen;
2.) to — a governor OVER a province ,
Een' gouverneur over eene provincie aanstellen , benoemen; 3.) to — a thing TO
one, Iemand iets aanwilzen, Jets voor
iemand bepalen; to — one To a place,
Iernand tot een' post benoemen.
Appointer, s. Die vaststeit, enz., zie
to Appoint.
Appointment, s. Vaststelling, y r., Besluit , o. * Aanstelling, Benoeming.
* — , Ultrusting, Jnstaatstelling. —,
Tdelage , yr.
to Apportion, v. a. Tot /taste evenredigheid brengen, Verdeelen; to — OUT,
wordt soars in na genoeg tie zelfde beteekenis gebruikt, ills: An office cannot
be apportioned OUT like a common, Een
ambt kan niet verdeeld warden, gelijk
eene gemeente.
to Appose , v. a. veroud., Aanvoegen,
Tievoegen. *
Ondervragen.
Apposer , s. Onderzoeker, m.
Apposite , adj. Passend, Geschikt , Ge.
past; to Be — TO something, Geschikt
voor iets
Appositely, adv. Gepastelik, Gepast
Behoorlide.
Appositeness, s. Geschiktheid , Gepastheld, vr.
Apposition , s. Aenvoeging , Toevoeging,
in de spraakk. , Bivoeging
yr. * —,1
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Van ten naamwoord tot een ander naam•
word in den zeIfden naansval , Appositle, vr.
Appositive , adj. Geschikt om er
voegd te worden.
to Appraise, v. a. Schatten,Waarderen,
Op prsos stellen, Den prijs van . . . bepalm.
Appraisement , s. Schatting, vr.
Appraiser, s. Schatter, m.
Apprecation , s. Smeekbede vr.
Apprecatory, adj. Smeekend.
Appreciable, adj. Schatbaar,, Voor schatsing vatbaar.
to Appreciate, v. a. Schatten, Waarderen, De waarde van ... erkennen.
Appreciation, s. Schatting, yr.
to Apprehend, v. a. batten, In hechtenis nemen, Apprehenderen. * Patten, Bevatten, Gri pen. * , Duchten,
Vreezen; He has nothing to — FRODil
heeft niece daarvan te vreezen.
it,
Apprehender, s. Die een' ander in hecktonic neemt. *
Denker ,
Apprehensible, adj. Begrtipelik , Bevatteffile.
Apprehension, a. Inheclztenisneming, Ap.
prehensie, yr. * —, Begri p, o., likening,vr. * —, Verstandelijk vermogen,
o. , Beoordeelingskracht. * Vt-ees,
yr. * — , Argwaan , tn.; a.) He
was in no small — FOR his life ,
ivas niet weinig beducht voor z6fn levee;
2. They have no — OF those things,
hebben Beene vrees wit- die dingen.
Apprehensive, adj. Vatbaar van geese,
Scherpzinnig. * Beducht, Bevreesd ;
They are not at all — or evils at a
distance, Zij zijr; veer ramien op een'
afstand niet bevreesd.
Apprehensively, adv. Met schroom.
Apprehensiveness , s. Vatbaarheid. * —,
Gewaarwording. * , B ezorgdheid, yr. ,
Angst , m.
Apprentice, s. Leerfongen .m.; to Want
an — TO one's trade, Een' leeriing
(voor zein ambacht) noodig liebben.
to Apprentice, v. a. In de leer doen,
Op een ambacht doen.
Apprenticehood, s. veroud. , zie Apprenticeship.
Apprenticeship, s. Leerjaren, o. meerv.,
Leertijd , m.
Apprencisage , s. veroud., zie Apprenticeship.
to Apprize, v. a. Onderrigten, Narigt
even; He apprized me OF what he
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on(lerrigcte mil van het•
had done ,
gene hij gedaan had.
to Approach , v. a. Nader brengen , Dig,
ter bij brengen. * Naderen, Nabii
komen; to — a paper TO a candle, Eel;
papier hi eons kaars houden , Het ill,
de nabijheid eener kaars brengen. * — ,
v. n. Naderen ; a.) to - TO a person
or thing a.) lien' persoon of zaak naderen , _Digrer bij een' persons; of zaak
/omen ; b.) Een' persoon of zaak nabli
komen, gelilken; 2.) to - TOWARD a
person or thing , Een' persoon of zaak
naderen.
Approach , Nadering, Aannadering,
Toenadering, vr. , Aantogt. * , Toe•
gang, m. * —, in de vestingb., Lines
of — , Loopgraven, vr. rneerv. * —,
ale: Approaches, plur. Belegeringmer.
ken , o. meerv. * , bij de vogell.,
Bedekking, achter welke de vogelaar zips
y en chuilt , vr. ; An — TO kings, Een
toegang tot koningen.
Approachable, adj. Toegankelik,
naakbaar.
Approacher, S. Naderende, m. en yr.
Approachless , adj. Ongenaakbaar, CMtoegankeliik.
Approachment, s. Nadering, yr.
Approbation, s. Goedkeuring, yr.
Approbative , adj. Goedkeurend.
Approof, s. veroud., zie Approval.
Appropinquate , v. n. veroud., Naderen.
to Appropinque , v. n. bit BUTLER, Na.
deren.
Appropriable, adj. Toee'genbaar; to Be
- TO a thing, Tot iets beperkt kunnen
warden.
to Appropriate, v. a. Toeeigenen. *
Tot zeker bepaald gebruik bestemmen;
a.) to — a spot of ground FOR a garden,
Een stuk groans voor een' twin bestemmen ; 2.) to -- a thing TO one, lets
voor icmand afzondaren ; to — a thing
TO one's self, Zich jets toeeigenen ; to
— a thing To one's own use, Jets tot
zf/n eigen gebruik aanwenden.
Appropriate, adj. Bilzoneler eigen; It
was a matter of diffidence — TO 11111
own case, Het was eene zaak van wantrouwen aan zUn geval eigen.
Appropriately, adv. Gepast, Behoorlik.
*
Biizonder.
Appropriateness, s. Gepastheid, yr.
Appropriation, s. 4(1:mending (van lets
Toetot een bfizonder gebruik). *
Elgening (van de beteeeigening.*
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,ke p is eens 'words). * Afzondering
van een geestelijk arnbt tot bijzonder en
altijd durend gebruik van ten kapittel ,
enz. , vr.; — To a thing, Toepassing
op lets.
Appropriator, s. Bezitter van een vervreemd kerkelijk ambt , tn.
Approvable, adj. Geed te keuren.
Approval, s. Goedkeuring , yr.
Approvance , s. veroud. , zie Approval.
to Approve, v. a. Goedkeuren. *
Zilne goedkeuring over
uitdrukken ,
Roemtn,Priizen ,Verheffen.* — , Goodkeuring waardig maken * —, in regten,
Verbeteren. Aanm. Schoon men zeggen
lean : to — a measurel en to—of a measure,
Ben' maatregel goedkeuren, schist het
hedendaagsche gebruik ?neer en sneer tot
het weglaten van of over te hellen.
Äpprovement , s Goedkeuring , vr.
Approver, s. Goedkeurder. * — , in
regten, Misdadiger, ivelke bekent en
zijne medepligtigen , g oemt. *
Onderzoeker,,
*
zie Improver.
Approximate, adj. Na , 1Vabil ;
To,
Naderende.
to Approximate, v. n. Nader bilkomen.
*
v. a. Nader bt:i brengen.
Approximation, s. Nadering, vr.;
of TOW,A.RD$ Nadering tot.
-TO
Approximative , adj. 1Vaderend, Bii naderivg.
Appulse, s. Aanctooting, Aanbotsing.
* , Raking. *
Aankomst , yr.
A ppulsion , s. Aanstooting , Botsing ,Aaking, yr.
Appylsi
ve, adj. Aanstootend.
drtivend,
Appurtenance, s. Toebehooren, o.
Appurtenant, adj. Er bit behoorende.
Apricity, s. Zonnescliijn,
, Wartnte
des- zon , yr.
Apricot, s. Abrikoos, yr.
Apricot-tree; s. Abrikoos, ilbrikoos•
boom, m.
April, s.
m., Grasmaand, yr.
April-fool, s. Aprilgek, Iemand, dies
men op den I. April voor gek stuurt,rn.
April-fool-day, s. Eerste April, tn.
April-shower, Maartsche bui , vr.
Apron , s. Voorschoot , o. , Boezelaar m. ,
Schort , y r. *
, Schootsvel. * —,
geschutg., Voorschoot , (stuk lood , dat
het laatgat van een kanon dekt,) o.
* —, van tone ga p s, Vette y lies dat
den bulk dekt. * Kleed , dot men
in tent sjees over den schoot lcgt, o.

Aproned, adj. Een voorschoot of schootee
eel dragende.
Apron-matt, s. Ambaclitsnsan,
Apron-string, s. Schorteband, in.
Apropos, adv. Van pas.
Apsis , s. (pl. Apsides,) Verste ofiVaasio
punt (in de baan eerier planeet van els
zon of de aarde), o.
Geneigd. *
Apt , adj. Geschikt. *
Vaardig. * Rekwaam ; a.) to Be
- FOR or TO a thing, Geschikt voor
of tot iets zips; 2.) to Be — TO learn,
Geschikt zijn om te leeren.
to Aptate , v. a. veroud., Bekwamen,
Geschikt maken.
Aptitude, s. Geschiktheid. * — , Geneigdheide* Vordigheid.* —, Bekwaame
heid , vr., Aanleg , m.
Aptly, adv., zie Apt.
Aptness, s. Gepastheid, Doelmatigheid.
* — , Geschiktheid, Bekwaarnheid.* —,
Strekking, vr.
Neiging. *
Aptote , s. Zelfstandig naamwoord zonder naatn y allen, o.
Aqua, s. Lat. w., Water, o.
Aqua-fortis , s. Sterkwater, o.
Aqua-marina, s. Berilsteen,
Aqua-regia, s. Koningswater, o.
Aquarius, s. teeken van den etiersnrism,
Waterinten, m.
Aquatic, adj. Ann het water eigen, In
het water groeijend of levend,Water...
Aquatile , adj. veroud. , In het water
levend, Water...
Aqua-tinta, s. soort van graveren,welks
teekeningen met 0. I. inlet nabootst,
Aqua tinta, vr.
Aqua-vitae, s. Brandewl n, m.
Aqueduct , s. Waterleiding ,
Aqueous, adj. Waterachttg Waterig.
Aqueousness, s. Waterigheid , yr.
Aquila, s. Adelaar, m.
Aquiline, adj. Naar eenen adelaar golijkende; An — nose, Een adelaarsnetts , arendsneus , krornrne netts, haviksneus , m.
Aquose, adj. Waterig, Waterachtig.
Aquosity , s. Waterigheid, yr.
Arabesque, adj. Volgens de wilzs der
Arabicrcn. — , s. Arabeske, yr.
Arabic, adj. Arabisch ,(d. i. van Arabia
afkomstig , of in de Arabische taai). *—
s. Arabische taal , y r., Arabisch, o.
Arabism, s. Eene der Arabische taal cigene
spreekwijze of hewoording.
Arable, adj. Beploegbaar.
Arachnoid, s. Spinnewebhuld (van het
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cog), yr. * —,Spinnewelrylies (der hersenen), o.
Araignee , s. Getakte miingang m.
Araneous, adj. Spinnewebachtig.
Aration s. Ploegen, o.
Aratory, adj. Tot ploegen dienstig.
Artalist, s. een boog, Armborst, yr.
Arbalister,, s. Artnborstschutter,, tn.
Arbiter, s., zie Arbitrator.
Door
Arbitrable, adj. Willekeurig. *
scheidsiieden to beslissen.
Aebitrament, s. Uitspraak van scheidslieden. * , Willekeur, yr.
Arbitrarily, adv. , zie Arbitrary.
Arbitrariness, s. Willekeurigheid, yr.
Arbitrarious, edj. (Arbitrariously, adv.),
zie Arbitrary.
Arbitrary, adj. Willekeueig, Ter yrife
keuze staande. * alleen naar luim
to work gaande, Willekeurig.
to Arbitrate, v. n. Uitspraak doen; I.)
to - BETWEEN two persons, Tusschen
twee personen uitspraak doen; 2. ) to - ON
or UPON a thing, Uitspraak over lets
doen. * , v. a. Beslissen, Oordeelen
over.
Arbitration, s. Uitspraak (vanscheldslieden), yr.
Arbitrator, m. Scheidsman, ScheidsregBestuurter , Goiman, Arbiter. *
, Beslisser.
der. * , Voorzitter. *
Persoon, die naar willekeur ber4
velen Ann, m.
Abitratrix, zie Arbitress.
Arbitrament, s. Uitspraak (van scheidslieden), yr.
Arbitress, s. Scheidsvrouw, yr.
Arborary, adj. Van boomen, Tot boomen
behoorende.
Arborator, s. Boomkweeker, tn.
Arboreous, adj. , zie Arborary. *—,
of Aan boomen groeijende.
Arborescenc, adj. Ala een boom groeifende , Heesterachtig.
Arboret, s. Boomple , o.
Arborical, zie Arborary.
Arborist , s. Boomkweeker. —, Boomkenner, m.
Arborous, adj. Tot boomen behoorende.
Arbour, s. Bosschaadje, yr. * —
PeiEel, o.
Arbnscle , s. Heester,, tn.
Arbustive, a.(4j. Met hcesters bedekt.
Arbustum, s. Kieupelbosch, o.
Arbute, s. Aardbezienbooin, tn.
Arc, s. Boog (van een' dikel of go-

wclf),
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, Kleine boog
Arcade , s. Borggang. *
( in een gebouw),
canum , s. (pl. Arcana,) Geheim,
A rch, s. Boog, (gedeelte van eJnen
niet grooter dan de haft,)m.*—,
Gewelf, ( boogswijze zoldering,) y r.; The
— of heaven, Het hernagewelf,
spansel.
to Arch, v. a. Verwelven, Verwulven;
Overwaven, Verwelven.
to —
v n. Ben' boog vormen.
*
Snaaksch,
grappig.
Arch , adj.
ARCH , voorz. tat zamenst. y oor zelfst. en
kivoegel. naamwoorden , overeenkomenda
met Aarts, zie Aarts in het ander*
deel.
Archaeologic, zie Archaiologic.
Archaeology , zie Archaiology.
Archaic, adj. Tot de oudheid behoorende.
Archaiologic, adj. Ouelheldkundig.
Archaiology, s. Ondheidkunde , yr.
Archaism , s. Spreekw#ze naar de wilzs
der ouden, vr.
Archangel, s. Aartsengel, us. *
de plantk., Doove netel , yr.
Archangelic, adj. Van de aartsengelen.
Arcbbeacon, s. Voornaarnste gezigtspsn,
of seinteeken, o.
Archbishop, s. Aartsbisscho p , rn.
Archbishopric, s. Aartsbisdorn, o.
Archchancellor,, s. Aartskanselier, us.
Archchanrer, s. Hooldzanger (in eons
domkerk),
Archdeacon, s. Aartsdiaken, m.
Archdeaconry, s. Aai isdiakendom a.
Archdeaconship, s. Aart4lakenseitap, o.
Archdfical, adj. Aartshertogelijk.
Archduchess, s. Aartshertogin, yr.
Archduke, s. Aartshertog, m.
Archdukedom , s. Aartshertogdom, o.
Arched, adj. Vetwelfd.
Archenemy, s. .dartsviland.
Archer, s. Boogschutter, ns,
Archeress, s. Boogcchutteres , yr.
Archery, s. Boogschieten, o.
Arches-court, s. (in Engeland,) Opperconsistorie , o.
Archetypal, adj. Oorspronkaa.
Archetype, s. Oorspronkeliik voorbeeld, o.
Archeus, s. Natuurgeest, m., Alles bez ;elende kracht, yr.
ARCM, voorz. Aarts; zie Aarts in het
andere deel.
Archidiaconal , adj. Aartsdiakenlijk.
Archiepiscopacy, s. Aartsbisschappeliiko
waardigheid, yr.
adj. Aartsbisschoppeliik.
Atchiepssctlpal,
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Archipelago, s. Archipel ,
, Ellandenzee , vr.
Architect, s. Bouwkunstenaar, Bouwtneester,, m.
Architective , adj. De bouwkunst betref
fende.
Architectonic, adj. Bouwkunstig , Bouwkundig.
Architectural, adj. Bouwkunstig.
Architecture , s. Bouwkunde, Boawkrnst ,
vr. ; Military — Vectingbouwkunde,yr.
Architrave, s. Hooldbalk , m., Archl.
tretaf, vr.
Archives, s. pl. Handvesten , vr.tneerv.,
Staatsstakken , Archieven, o. meerv.
* — , bewaarplaats der archieYen ,
rehief,, o.
Archly, adv. , zie Arch, adj.
Archness, s. Schalkschheid , yr.
Archphilosopher, s. Aartsfilozoof, in.
Archprelate , s. Voornaamste prelaat,m.
Archpresbyter,, s. Aartspriester,,
Archpriest, s. Aart3priestor,, m.
A rchstone , s. IVigvormige sluitsteen In
een gewelf, tn.
Archtreasurer,, s. Aartstresorier,
Archwise , adv. Boogewitze.
Arciation , s. Zarnendrukkirg , yr.
Arctic, adj. 1Voordelük ; The — pole,
De noordpool
Arcuate , adj. Boogswilze gebogen.
Arcuation , a. Boogswiize bulging, yr.
A rcubalister s. Ilanelboogschuttcr, tn.
ARD, ERD , uitgang , overeenkomende
met het ned. Az/RD of ERD , zie het
andere deel.
Ardency, s. Heetheid , Gloeifendheid
Hitte , *
Sterke mate of fleyighei"
van ten' hartstogt ,
Ardent, adj. ( Ardent] y , adv. )Brandend,
Gloeijend , Zeer kw; fig. Gloeijend ,
Brandend, (van een :gen hartstegt,
zondere drift, toorn , begeerte, lie°de).
Ardour, s. Gleajende hitle; fig. Ihveg
held van hart,togt , Sterke mate van
fiver of begeerte , vr.
Arduity,, s. veroud., D7oeijelijklteid , yr.
Arduous, adj. Zeer moefjelijk.
Arduously, adv., zie Arduous.
Arduousness, s. Heogte ; fig. libeijelijkheld , vr.
Are, plur. of the pres. of to Be, zie
to Be.
Area, .s. Opene plaatg ,vr.*
, Dor,ehvloer,, *
, ira de tneetk. , Vlakteinhoud , tn. * , in de kruidk. , Tuinbed,
a.
, zekere 0o:lendische boom.

to Aread , to Areed, v. a. veroud., Radeff,
Road geven.
Arefaction , s. Opdrooging , yr.
to Arefy,, v. a. Drove'', Opdroogen,
Droog waken.
Arena , s. filet zand bedekte plaats voor
strijdenden; fig. K.ampplaats , vr.,
perk, o.
Arenaceous , adj. Zandachtig.
Arenation , s. Zandbad , o.
Arenose , Arenous , zie Arenaceous.
Arenulous , adj. Vol filn zand.
Areometer,, s. Digthe:dmeter, m.
Areotic , adj. Dun makend. *
a.
Vochtverdunnend rniddel, o.
Aretology,, s. Leer der derigd , yr.
Arpl , s. Harde moir in svijnvaten , vr.
Arg-eht , adj. in de wapenk. , Zilverea.
* —, Zilverkieurig. * —, s. Zilver,, a.
Argentacion , s. Verzilvering , yr.
Argentine , adj. Zilverkleurig.
Argil, s. Potaarde, , Pottebakkersklei , yr.
Argillaceous , adj. Kielachtig. * ,L110
potaarde bestaande.
Argillous , adj. Van klei of potaarde.
Argosy, s. groot vaartuig , tot overvoering van koopwaren , Kraak, yr.
to Argue , v. a. & n. Redeneren , Redetwisten.* —, Bewijzen.* —, Bepraten,
Bespreken, Behandelen; 1.) to---.AGAINST
a measure , Tegen een' maatregel spreken;
a.) to — FOR ( of in favour of) a measure,
Voor een' maatregel spreken; 3.) to —
one INTO a different opinion, Iemand
door zijne redene, ingest tot een ander
gey oelen brengen ; 4.) to — one OF a
thing, Iemand van lets beschuldigen ;
5. ) to — %Mt one, Met iemand redoneren , redetwisten.
Argument, s. Betoogrede , vr.,
grond ,
Argument, o. *
, Rule,
twist. * — , Inhoud , (van een bock
of iloofdstuk tn.; i.) An — ABOUT
or UPON a thing, Len ge.,chil of redetwist over lets ; 2. ) An — AGAINST a
thing, Een bewij,grond tegen lets;
An — FOR or TO a thing, Een
grond voor lets.
Argumental , adj. Tot beecog dienende.
A rgumentation, s. Redewisseling , yr.,
Redetwist , tn.
Argumentative, adj. Betoogredenen epicverende ; OF a thing , Over ices
reden ends.
Argumentatively, adv. Bew&*zend , Be.
toogend.
Argus, Lib-gra; g./VaakZaam tams eh, oh

ARGU
Argute, adj. Slim, Loos ,Sciterpzinnig ,
Schrander (van geese). Schel,.
Scherp.
Aria, s, Zangstukfe , o., Aria, vr.
Arian , adj. Ariaansch.*—
Arianism, s. Ariaansche leer, yr.
Arid, adj. Dor.
Aridity, Aridness, s. Dorte, Dorkeid.
* Ongevoeligheid in gods y rucht, yr.
Aries, s. teeken van den dierenriem,
Ram, m.
to Arietate, v. n. Stooten gelijk eets ram.
Arietacion, s. Stooten (van een' ram).
*
Gebruiken van den stormram, o.
Arietta, s. Klein liedje ,
o.
Aright, adv. Ts regt , (zonder dwaling ,
zonder onbehoorliikheid , of zonaer
mi,sen).
Ariolation, s. Waarzeggeri
Yr. , zie
Hariolation.
Arioso, adv. In den vorm van eenzangstukje.
to Arise, v. n. Oprijzen, Kijzen. *
Opstaan. * —, Opkomen. * —, Uit den
dood opstaan; fig. Voortspruiten,V,ort.
komen ,Poort yloeijen ;
to - AGAINST
one, Tegen iemand opstaan ; 2.) to FROM , a.) to -FROM the sea, Uit de
zee opriizen ; b.) to - FROM death,
U:t kn dood opstaan; c.) to - FROM
a thing, Uit lets voortspruiten of ontstaan; zie to Rise.
Arip,arch, s. Scherp beoordeetaar,, tn.
Aristarchy, s. kegering van goede mann-en , yr.
Aristocracy, s. Adelregering , Aristocratie, vr., Regeringsvorm , bij welken

het bewind in handen der aanzienlikstelt
is ,
Aristocrat, s. Voorstander der adelregering , Aristocraat, m.
Aristoc ratical, adj. (Aristocratically,
adv.) Aristocratisch.
Aristocraticalnm
s. Aristocratische
eigenschap of denkwilze , yr.
Aristotelian , adj. Van Aristotelee. * —, s.
Aanhanger der gevoelens van Aristoteles , tn.
Arithmancy, s, Waarzeggen uit getal-

len, o.

Arithmetic, s. Rekenkunst , Cijferkunct , yr.
Arithmetical, adj (Arithmetically,adv.)
Rekenkunstig ,
Arithmetician s. Rekenkunstenaar, tn.
Ark, s. is de bfibels. gecchied., Arke ,
ENG. A. DUTC1.1 incr.
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yr.; The — of Noah, De arke van
Noach ; The — of the covenant, De
arke des verbonds.
Arm, s. Arm, nt., zie flit woord in het
andere deel; zie ook Arms.
to Arm, v. a. Wapenen. * —, in het
algem. Piet het benoodigtlevoorzien,als:
to — a horse, Een paard besloan; to
— a loadstöne , Een' zeilsteen toerusten ;
to — one's self AGAINST the enemy,
Zich tegen den viiand wapenen. —, v. n.
Zich wapenen; De wapens opyatten.
Armada, s. Wa)ening ter zee, yr.
Armadillo, s. Armadildier,, o.
Armament, s. Wapening (ter zee), yr.
Armature, s. Wapenrusting, yr.
Arm- chair, s. Leunstoel , m.
Armental, Arnientine, adj. ran cans
kudde (vee).
Amentose, adj. Riik in kudden (yee),
Armhole, s. Oksel, m.
Armiger, s. Wapendrager, Gewapentle;
fig. Fatsoenlirk man, m.
Armigerous, adj. Gewapend , Wapen.
dragend.
Armillary , adj. Ringvormig.
Armillared,adj Met artnbanden versierd.
Arinings, s. plur. op schepen, &ham.
kleed, o.
Arminian, adj. Arminiaansch.
a.
Arminiaan, in.
Arminianism, s, iirminiaansclte leer, yr.
Armipotence, s. Wapenkracht, vr.
Armipotent , adj. Magtig in den oorlog.
Armistice , s. Wapenschorsing, yr.
Armlet, s. Armpje , o. * —,Armscheen ,
vr. * —, Armband, in., Armsnoer, o.
Armorer, s. Zwaardveger, Geweermaker, tn.
Armorial, adj. Tot een wapenschild behoorende. * — , Heraldiek.
Amorist, s. IVapesikenner, tn.
*
Armory , s. Wapenkamer.
Wapenrusting , yr. *
, Wapenschrld, o.
Armour, a. Wapenrusting, yr.
Armour - bearer, s. Schildknaap, Wapendrager tn.
Arm - pit , s. Oksel,
Arms, s. plur. Wapenen, Wapens, (tot
aanval of verdediging in het km ijgsw.,)
Geweer, o.; Foot -, Zet af
o.
Oorlog , al s: Cessation
geweer! *
Wapenstilstand.
* , ook:
of —
Coat of —, Wapen, Wapenschild, o. ;
Canting or Vocal —, Een sprekend
4
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vapen, (dat slechts eel; zinnebeeld is
van iemands naam ,)o.
Army , s. Leger, o. , .Krgsmagt , yr. ,
Heir, Heer,, o.
A roma, s. Ruikende beginsel in planten,
Aroma, o.
Aromatic, adj. Geurig. *
, s. Sipecerij , yr.
Aromatization , s. Vertnenging van aangename specerijen met geneesmiddelen, yr.
Aromacize , v. a. Met specerijen geurig
maken.
Arose , pret. , zie to Arise.
Around , adv. In het road, Omheen. * —,
prep. Rondom.
to Arouse, v. a. Wakker makers; fig.
Aanwakkeren, "'an y :wen ; to — one
l'12.0111 a state of insensibility, _remand
it eon' stoat van ongevoeligheid opweklen.
row,, adv. In eene
roynt , int. Weg Voort
Arpeggio, s. Barpegeren , o.
2,,rquebusacie , S. Nedervelling , (door het
arschieten eerier handbus ,) y r. * —, in
de scheik. , zekere silt verscheidene kruien gerrokken geese tot genezing van
vonden en kneuzingen.
quebuse , s. soort, van snaphaan ,
Handbus , yr.
A , quehusier,, s. Ilandbusschieter,, Arguebusier , en.
A rrack , s. bekend geestig vocht , Arak ,
gekookt nit het sap van den kokosboom of Alt rist, of nit suiker ,) m.
o Arraign , v. a. In orde brengen ,
Lc chikken. * —, in regten, (eenen geangene) Poor de balie doen verschijnen ,
Moen voorkomen. * —, in redetwist ,
Beschuldigen , Over lets aatzvallen ; to
— one FOR want of knowledge, Iemand
"'an gebrek aan kennis beschuldigen.
Arraignment, s. Beschuldiging , yr.
to Arrange, v. a. Schikken, Scharen.
* —, Inrigten ; a.) CO - ABOUT,
.c chikken of Regelen omtrent ; 2.) to —
rim or IN battle, In slagorde scharen.
a rrangement, s. Schikking , (het schikken
of het geschikt zin ,) yr.; to Make
arrangements FOR receiving company,
chikk *rgen maken, om geze/schap
• tvargen.
',rranger,, s. Die schikt , inrigt.
-rant , adj. Erg, Berucht; An — knave,
Ren aartsschurk , Een groote schurk.
rrantly,, adv. ,Snoodolifk , Schaamteloos.
rras , a.
a.

ARRO
Arratight , part. van bet veroud. to Arreach , v. a., zie to Seize.
Array , s. Tool, Dos ,
* — , Slagorde , yr.
to Array, v. a. Tooffen , Dossen , Kleeden. * Schikken , In orde stellen; to IN , WITH, Kleeden in , T000jen met.
Arrayers, s. p1. weleer,, Officieren, welke
voor de uitrusting der soldaten zorgden,
m. meerv.
Arrear, s. Achterstallige, Nog onbetaalde , o. , Achterstal , tn. * , zie
Rear.
Arrearage, s. Achterstallige , o.
to Arrect, v. a. weinig gebr., Oprigten.
Arrect, adj. veroud., .Regt op.
Arrentation , s. Verlof tot het afsluiten
van boschland voor cone faarlijksche
huur,, 0.
Arreptitious, adj. Weggeroofd. * —, Ingeslopen.
to Arrest, v. a. Aanhouden , Patten,
Arresteren , In hosing nemen ; a.) to
— one's horses FOR debt, Iemands paarden voor sell:Alden in beslag nemen ; a. )
to — one OF high treason q Iernand wegens hoog verraad gevangen nemen.
Arrest, s. bijj regtsgel., Gevangenzetting,
Arrestatie , Apprehensie , yr. * — ,
het kr#gsw. , Arrest , o.
to Arret, v. a. veroud. , Besluiten.
Arret, s. Besluit , o.
to Arride , v. a. veroud., Toelagchen.*
Uitlagchen.
Arrision , s. 4anlagching, yr.
Arrival, s. Aankomst. * —, Komst
(tot lets , het bereiken van eenig
doel), yr.
Arrivance s. veroud., Aankomend geplschap , o.
to Arrive, v. n. Aankomen, Eene plants
bereiken. —, Konen tot lets, Een doel
bereiken.*—,Gebeuren ; I.) CO-AT Leiden, Te Leiden aankomen ; to - AT a
conclusion , Tot een besInit komen ; to
- AT a thing, _lets (goeds) bereiken,
verwerven; 2.) to — TO, Overkomen Te
hence vallen. Aanm. Die gebruik wordt
door JOPINSON afgekeurd. 3.) to — oN or
UPON the Nile, Op den Ne aankomen.
to Arrode, v. a. Beknabbelen.
Arrogance , Arrogancy, s. Ingebeeldheid,
Inbcelding , Verwaandheid , yr.
Arrogant, adj. (Arrogantly, adv.) Ingebeeld , Verwaand.
to Arrogate, v. a. Op eene ingebeelde of
srotsche WilZ8 eisehen. *
, Op eene
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zeide niet reel op flat stork. *
onregtmatige wijze eischen of zich
len tseeigenen. * —, Ten onregte toe- Stip des :ids, als : At the — of death,
schriiven ; to — something TO one, In het oogenblik des floods. —, in de
Iemand lets ten onregte toeschrijven; to ontleedk., Gewricht , 9. * in de
— something To one's self, Zich iets spraakk., Lidwoord, Artikel,o. Aanm.
Gemeenlijk telt men slechts een Bepalend
aanmatigen.
en een Niet-bepteend Lidwoore (art.
Arrogation, s. 4,:enmatiging, yr.
definite en art. indefinite ,) terwill men
Arrogative , adj. Aanmatigend.
Arrondissement, s. 4rrondissement, o.
This en That , (deze, die, of gene,)
voornaamwoorden noemt ; zeer ten onArrosion , s. Beknabbeling, yr.
Arrow, s. P , as.; fig. He shot by regte echter, naardien deze woordfes
ter padere aanwfizing bit de flaw'slike an —, .11V sc/soot voorbij als een
pill uit een' bong; As straight as an —,
woorden gebruikt warden, en het de
aard der voornaamwoorden is, de plaats
Zoo regt als eene kaars.
Arrowhead, s. Punt vanLeenen pijl, yr. van naamwoorden to VERVANGEN; This
o.
en That zoude men derhalve beter 4ane
*—,
Arrow-root, s. zetmeel eener Indische wilzende of Bepaaldelijk onderscheidende
Lidwoorden, (art. demonstrative, or
plant, 4rrowroot , vr.
determinative ,) kunnen heeten. fits de
Arrowy,, adj. (Tit p jlen bestaande.
Arse, s. 4ars, tn. *—, scheepsw., On- aanwijzing der eenheid voor eenige berekening gebruikt het Engelsch het nietderste gedeelte van een blok of katrol, o.
bepalend, het Ned. het bepalend, lidArse-foot, s. 4arsvoet,
Arsenal, s. Tuighuis, 4rsenaal, o.
woord, als : Four shillings an ell, Vier
Arspniate , s. Zout gevormd door de ver- schellingen de el; How much a man?
binding van rottekruidzuur met onder- Hoe veel de man? Wanneer het naamwoord een bilvoegelijk woord voor zich
scheidene bases, o.
heeft , words dit laatste tusschen het
Arsenic, s. Rottekruid, o.
Arsenic, Arsenical, adj. Rottekruid be- lidw. en het naamw. gesteld. Dochheeft
vattende.
het _Engelsche niet bep. lidw. dit bijzonto Arsenicate , v. a. Net rottekruid ver- dere , slat het, wanneer As, How, So,
binden.
of Too vooraf gaan, niet vOOR het
Arsenious, zie Arsenical,
beivoegeliik woord, maar TussdHEN flit
Arsenite , s. Zout gevormd door de ver- en het naamw. moot geplaatst worden,
binding van rottekruid bevattend zuur als ; Too heavy a task, Een to zwamet onderscheidene bases, o.
re task, Te zwaar eene taak; eene
woordschikking, Welke het Ned slechts
Arse-smart, s. Vlooikruid, o.
zelden toelaat. Beide talon hebben het
Arson, s. Brandstichting , yr.
Arsy-versy,, adv. Halo over kop, Het bepalende na All of 41: All the
onderste boven,
soldiers, 41 de soldaten; zie ook Half.
Art, s. Kunst, yr., zie het andere deel Over het onderscheid tusschen A en An,
op Kunst.
zie op A.
Art, 2. pers of the pres. , zie to Be.
to Article, v. n. Voorwaarden bepalen;
to — WITH one FOR a thing, Net ieArterial, adj. Slagaderlhk.
Arteriotomy, s. Opening der polsader, yr. mand omtrent lets overeen komen. *
v. a. Punt voor punt aanvoeren, opteeArtery, s. Slagader, yr.
Artful , adj. (Artfully, adv.) Kunstig. kenen; a. ) If all his errors were articled
AgAirisT him , /Sullen al zne dwalingen
* — , Gekunsteld. * —, Behendig . Slim.
Gekun- to zienen laste werden aangovoerd; van
Artfulness, s. Kunstigheid. *
bier: to Be articled AGAINST, Beschoslsteldheid. *
Slimheid, yr.
Arthritic, Arthritical , adj. Van de ge- digif worden; 2.) to — an appren cc
wrichten, * —„fichtig.
TO one, Een' leerling bi lemma bestellen.
Artichoke, s. Artisjok, yr.
Article , s. Afdeeling, 4rtikel , a.; Articular, adj. Tot de gewrichten betrekAn — of faith, Een geloofsartikel ; An king hebbende.
— of a contract, Een artikel , Eene Articulate , adj. Duideliik onderscheiden;
voorwaarde, van eene overeenkomst; — sounds. Duid.elik onderscheidene geluiden, (gelijk die van het menschelvis
He did not say much upon that —,

AR T!
tpraakvertnogen). *
behoorikke
afdeel ;ngen aangewezen.
to Afticulate , v. a. In duidelijk onderscheiden klankcn voortbrengen of ait
sprekcn ,ge,'0. woordle:anken der
tnenschelitke stem). * — , In behoorlijke
afdeelingen vow dragen. * , Voorwear
den bepalen. * 5 v. n. Duidelifk 3preken.
Articulated, aLij Duidelfik ultgesptoken.
* — , Geieed, Met gewrichten of gele
dingen
Articulately, adv. Duideliik. * —, Punt
voor punt.
Articulateness , s. Duidelijkheid , yr.
Articulation, s. Itoorthreugen van de ge •
haden der menschelike spraak o., Duidelike uitspraak , y r. *
Bledeklin•
ker,, . —, in de ontleedk. , Zamenvoeging der ledemazen , yr , Gelidknoop.
*
, in de kruidk., Gelidknobbel , tn.
Artifice, s. List, Loosheid , Kunctgteep,
yr. *— , Bedrijf, o. „ Kunst, yr.
Artificer, in. Kunstenaar , Werle;nee, ter,
tn. —, Iemand, die eenig verdichtsel
meek, ook : Die in zOn yak behendig of
duos is.
Artificial, adj (Artificial)y , adv. )Krtn.
stig , ( door kunst gemaakt , in tegenstelling van Illatuu,)silo. * —, Ku , 3 tig,
nisch Gemaakt , Onecht, (in tegen,t.
van Echt) * —, Kunstig, (met beuendigheid to weeg gebragt ).
Artificialness , zie Artfulness.
Artillery, s. Grof geschut,o.,
Artisan , s. KUM tenaar. * — , Werktneester 5 Werkman ,
Artist, s. Illeester in eenige kunst, Kun
stenaar,, tn. * —, lemand, die eene der
ft aaffe kunsten, inzond. de schilderkunit
( b. v. het portretschildeten) oefent ; to
Be an — AT a thing„ Een kunstenaar
in lets zfin.
Artless, adj. (Artlessly, adv.) Kunsteloos. * Ongekunsteld , Natutir10 ;
to Be — OF a thing, Onbedreven in
lets zijn.
Artlessness, s. Kunsteloosheid.
, Natuuraikheid, yr.
Aruntlinaceous, adj. Rietachtig.
Arunclineou,, adj. Net flee begroeid.
, A -uspice , s. ( pl. Arusp,ces, )
Waal zegger (uit de ingewanden van
dy er en ,
Arnspicy,, s. Waarzeggen, (inzonderheid
ni t de ingewanden van dieren ,) o.
A s , conj. Aim. * —, Zoo als. * —, Naardien , Aizoo , Daar,, Dewiji. * , adv.,
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Als , GeV , Os de zelfde wete als ;
met verdubb. , Zoo ... als ; — great — he,
Zoo grout als
— if, — though ,./ilsof;
— to, Arai berreft. * , rel.
—
pron. na Such , als: He welcomed such
as came, Hi, verwe,kouide degenen , die
kwarnen. Aantn. Er heeft eigenitj eene
nitlating plants , zoo dat tie yoiledige
drukking zou weten : tie welcomed such
— those that came.
Asafoetida, s. Duivelsdtek ,
Asb.stine, adj. Onverbrandbaar.
Asbest,,s , s. zekere steen‘oort , van welker vezelen doek gernaakt lean wooden,
dat in het vuur schoon wot d t , zonder
to verbranden , Steen y las , A best, o.
Ascarides , s. pl. Sioelworrnen , ni.meerv.
to Asc: id , v. n. Opklimmen. * —, Opstigen. * , Ritzen ; a.) to — ABOVE
the horizon, Boven den horizon rizen,
verschlInen; 2.) to — To, a.) to — TO
heaven , Ten hemel varen ; b.) to — TO
the remotest antiquity, Tot de hoogste
oudheid opktimmen. *
, v. a. Beklimmen.
Ascendable, adj. Beklimbaar.
Ascendant, s. Bloedverwant in opgaande
linie , tn. en y r. * — , in de sterrek. ,
Dat gedeelte der ecliptica, hetwelk zich
boven den gezigteinder bevindt , (bji
stern ewigchel van grooten invloed geacht). * —, in het algem., Hoogte, Vcrhevenheid , yr. , bijz Gez.ig , Zedelüle
vermogen op ietnand , o. * , Meerderheld , yr. , Gezag, o. ; to Have an —
ovEn. another, Een overwigt over lemand
hebben. *
adj. Opkiimmend , Opgaand. * — , in de sterrek. , Boven den
gez,gteinder.
Asce,,ciency,, s. Gezag, o., Invloed, tn. ;
Cuswni has an — OVER understanding,
De gewoonte is sterker dan het verstand.
Ascension, s. Opklimming, y r. , 0 1- gang,
m. * bcjz. van den Heiland , Berndvaart , yr.
Ascension , day, s. Hemelyaartsdag, tn.
Aixensive , adj. Opklimmend.
Ascen r, s. Opklimming , y r. , Oigang
( ook in den zin van den Weg, langs
welken men opgaat of opklimt ,) in.
* , Verhevenheid, Hoogte , Verhevene
plants , yr.
to Ascertain, v. a. Zeker ',taken, Het
t34ifelaehtige van ... wegnemen. * —,
Zeker inaken , Vertrouwen inboeze,men.
* —, Vaststellen ; That ascertains us or
the goodness of our work , Dat rerze-

ASPI

ASCE

kert ons van de gaedheiel van ons werk.1
Ascertainable, adj. Bepaalbaar.
Ascertainment, s. iVegneming van alle
twfiplaehtigheid. y r. *
Standaard, m.
Ascetic , adj. Zelfverloochenend , Uit
godsvrucht een zeer streng leven leidend.
* s. Zelfverloochenaar,„die uit
gods y rucht zich de wereldiiikegenoegenc
ontzegt ,) us.
Asceticism, s. Zelfverloocheningl , Kastfiding des y leesches, yr.
Asc 1, s. pl. Onschaduwigen,
meerv.
Ascites, s. Buikwaterzucht, yr.
Ascitic, Ascitical, adj. Waterzuchtig.
Ascit;tious, zie Adscititious.
Asclepiad , s., zie Choriambic verse.
Ascribable, adj. Toeschriffellik ; to Be —
To something, .dan iets toe teschriiven
zifn.
to Ascribe, v. a. Toeschrtivers.*— ,Toeeigenen, Toekennen; to — something
To a person or thing, lets aan een' persoon of zaak teeschrifven.
Ascription, s. Toecchrfiving , yr.
Ascriptitious, adj. Toege‘chreyen.
Ash, s. Elzenboom, Els, rn. * —, Elshout, o.
Ashamed, adj. Beschaamd; i.) to Be
-OF
a person or thing, Zich over iemand
of iets schamen • 2.) to Be --To do a
thing, Zich schamen
9
iets to doen.
Ashamedly, adv. Beschaamd.
Ash-coloured, adj. Aschkleurig, 'kelp
verwig.
Ashen , adj. Elzen, Van elzenhout.
Aches, s. pl. Arch, y r.; fig. Overbliii:
mien cent overledenen, o.meerv., "Lch,vr.
Ashfire, s. Verwarming door heete asth,vr.
Ashlar, s. Gehonwen s teen , Hardsteen, ns.
Ashler, s. Bekleeding met hard, teen , yr.
Ashlering, s. Vastmehelen van hardsteen , o.
Ash - wednesday, S. dsc hdag, m.
Ashore, a Iv. "Ian wal, Aan land.
Ashy, adj. Aschachtig.
Asiatic, adj. Aziatisclz * —,s..dziaat,
tn., .dziatische, yr.
Aside , adv. Ter zfide; — FROM, Ver.

b

wiiderd van.
Asivary, Asinine, adj. Ezelachtig, Als

een ezel.
to Ask, v, a. n. Vragen. * Yeezoeken • to — one leave or permission ,
Iemani y eriof vragen; to — a question,
Eene vraag diien; t.1 to — AFTER one's
health, Naar iemands gezondlieid yea
gen; 2.) to -- AT, als: They asked a
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each other , zif deden
elkander eene vraag ; 3.) to — FOR.
bread , Om brood vragen ; 4. ) to—OF,
a ) to — a thing op one , Lets van
lemma vragen of verlangen; b.) -

question

AT

the days that are past, whether
there be any such thing, Vraag aan

OF

de el.:gen, Welke verloopen zijn, of er

zoo iets geweest is.
Askance, Askaunce, Askaunt , adv. Van
ter z
Verzoeker, m.
Asker, s. Prager. *

*

, Waterhaagdis, vr.

Askew , adv. O verdwars , Met verachting.
to Aslake, v. a. veroud. , Slakes:.
Aslant, ale. Schuh:.
Asleep, adj. & adv. In slaap , Slapend.
Astope , adv. Hetiend, Schism's.
Asomatous, adj. Onligchamelijk.
Asp, s. soort van kletne Adder, yr.
Asp, s. zie Aspen.
Asparagus, s. Aspersie, Spersie, yr.
Aspect , s. Voorkomen, Uiterlijke, o.,
y r.; A fine — of the town,
Een schoon gez ;gt op de stad. *

Irlize van beschouwing. * — , in de
sterrek., Gesteldheid der sterren in

betrekking tot eikandar,,vr.,./Lpect o.
to Aspect, v. a. veroud., Beschouwen.
Aspect able , adj Zienlijk.
Aspection, s. Aanzigt, o., Beschorswing , yr.
Aspen, s. Espenbeom, Bevendepoptslier•
adj. Espen.
boom, In. *
Asper, adj. Ruw, Scher p, Hobbelig.
to Asperse, v. a. Ruw ',taken.
Asperadon, s. Ruw maken, o.
Asperifolious, adj. Rywbladig.
Asperity, s. IIobLetigheid, Ruwheid,
Scherpheid, yr.
Aspernation, s. Minachting, yr.
Asperous, adj., zie Asper.
to Asperse, v. a.-Bekladden , Eenen lak
aanwriiren, Las teren.* Besprenkelen.
Asperser, s. Lasteraar, tn.
Aspctsion , s. Bektadding, Berisping.
* — , Besprenkeling, yr.
Asphaltic, adj. Getij k asphalt.
Asphaitos, Asphaltum, s. Asphalt, us.
Asphodel, s. Acjodil , yr.
Onsmeltkars zuivere
Asphure)ates, s.
hallmetalen„ 0. meery.
Asphyxy, s. Stikking , Flaauwte, yr.
Aspic, s..eene adder, zie Asp.
Aspirant, s. Die naar jets ding:, 4 rpirant , m.
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to Aspirate , v. a. Met terse sterke bla- Assayer, s. fteurmeester aan de mans,,

zing uitspreken, Aanblazen.

Essayeur, ns.
s. Assectation , s. Bediening, yr.
Teeken van aanblazing, o.
Assecution , s. Verkrijging, yr.
Aspiration, s. in de spraakk., Sterke Assemblage , s. Verzameting Vergadeuitboezeming,vr.*—,Verlangen,Streven ring, yr.
(naar lets hoogers),o.; a.) The -- of Assemblance , s. Voorstelling, yr.
the soul AFTER God, Het verlangen to Assemble, v.a. Verzamelen,Vergaderen,
der zrel naar God; 2.) Aspirations FOR, Bijeen brengen. * —, v. n. Vergaderen,
Wenschen voor.
Bijeen komen.
to Aspire, v. n. Stet k admen, Hifgen ; Assembly , s. Vergadering, Zamenkomst.
Verzameling, yr.
fig. ,verlangen , Streven (naar jets *
hoegers). * Zich verhefen; a.) to Assent, s. Toestemming, yr.; — TO a
- AFTER something, Naar jets haken thing , Toestemming tot jets.
of staan; 2.) to — TO, a.) to TO to Assent, v. n. Zijne toestemming geven;
the hand of a young lady, Naar de hand to — TO a thing, Zijne toes:owning tot
eener jonge dame staan; b.) to -- TO jets geven, Genoegen in jets nemen.
he angels, Engelen trachten to
Assentacion , s. Toestemmin . , (van eens
Aspirement , s. Streven, Trachten, o.
anders gevoelen uit vleilersj,) yr.
Aspirer,, s. Die naar jets streeft haakt. Assentator,, s. Vleffer,, nt.
Asportation , s. kVegvoering, yr.
Assenter,, s. Toestemmer, tn.
Asquint, adv. Scheel.
Assentingly, adv. Toestemmend.
Ass , s. Ezel , m. , Ezelin Yr, ; fig. Ezel, Assentment, s. Toestemming, Goedkett.
Lomperd, tn.
ring, vr.
to Assail, v. a. Aanvallen, Aantacten, to Assert, v. a. Beweren , Staande houden.
Aanspraak maken op, Vorderen.
Aangrfpen, Te If gaan, Bestot men.
Assailabe, adj. Aanvalbaar, Aantastbaar. Assertion, s. Bewering, yr. *
HetAssailant , s. Aanvaller, m. * —, adj. gees beweerd of staande gehomden is.
Aanvallend; — or; a thing, Op jets Assertive, adj. (A gsertively,adv. )Stellig.
aannicllend.
Assertor, s. Verdediger,Voorvechter,m.
A:sailer,, a. Aanvaller, m.
Assertory,, adj. Bewerend, Bevestigend.
to Asserve, v, a. veroud.,Dienen , Helpen,
Assailment , s. Aanval ,
Bijstaata.
Assapanic, s, Vliegend eekhorentje, o.
Assart , s. Misdaad van boomuitgra- to Assess, v. a. Schatten, Belasten.
ving, yr.
Assessable, adj. Belastbaar.
vr.
Assession s.
Assassin, s. Moordenaar,
to Assassinate , v. a. Permoorden , Geweld- Assessment, s. Schatting ,Belasting,vr.
dadigerwliZe van het levee berooven. —, Assessor, s. Biizitter. * Schattingtneester,, tn.
Verraderhile opwachten.
Assassination, s. Vermoording, vr.
Assets , s. pl. in regten,Gaederen,welke
Assassinator s., zie Assassin. * —, Die toereikend om er alles van to
iemand lagers legt , tn.
betalen , (verbasterd van het Fr. assez ,)
Assassinous , adj. Moorddadig.
o. wen,.
Assation , s. Braden, o.
to Assever,, Asseverate, v. a. Bezweren,
Assault , s. Stormlooping, yr. * —,Geweld, Plegtig verzekeren.
o. * —,14fandeliihe aanval,m.*—, in Asseveration , s. Plegtige verzekering,
regten, Geweld jegens personen gepleegd , Bezwering, vr.
a.; to Make an — UPON a city, etc., Ass- head, s. Ezelskap, Domkop,
Een' aanval op cent stad, enz. doen.
Assident , adj. Gemeeniiik verzellenda
to Assault, v. a. Aanvallen, Aantasten. (van de teekenen eener ziekte).
Assaulter, J. Aanvaller, m.
Assiduate , adj. veroud. , Dagelijksch.
Assay , s. Toetsing , yr. , Onderzoek , Assiduity, s. Naarstigheid , Gestadigheid,
(bilz. van maken en gewigten , door eenen Malt, yr.
.ffkmeester,) o.
Assiduous, adj. Gestadig in het streven
to Assay, v. a. Toetsen. * —,Beproeven, naar jets, Naarstig, Onverdroten; to
Ondernemen. * v. n. Bepraeven, Be — IN a thing, IJverig in jets zijn.
Trachten.
Assiduously, adv. , zie Assiduous.
Aspirate, adj. Aangeblazen. *

ASSI
Assiduousness , s. Naarstigheid, Vlift ,

Onverdrotenheid, yr.
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to Assize, v. a. Den prifs van ...

zetting bepalen, Zetten.

Assiento, S. Verdrag over slavenhandel , o. Assizer , s. Marktmeester,, tn. * —, in
to Assign , v. a. Bepalen , Vaststellen. Schotland, ( Assisor ,) Gezworene, m.
* Toewiizen. * , Overdragen , Associable , adj. Vereenigbaar,, Zamen-

dan eenen anderen opdragen. * —,
dianvoeren , Aangeven ; to — something
TO one , Iemand lets toewi'zen of overdragen.
Assign, s., zie Assignee.
Assignable, adj. Hetgeen bepaald , toe.
gewezen , overgedragen, of aangegeven
kan *orden, zie to Assign.
Assignation , s. Overdragt van lets. * ,
van
Bepaling eener bijeenkomst,
gelieven, yr., Rendez . vows, o.
Assignee, s. Gevolmagtigde, m.
Assigner,s.Die bcpaalt,enz.,zie to Assign.
Assignment, s. * Overdraging , Yr. ; The — of a thing TO a
person or thing, De overdraging van
lets op iemand of lets.
Assignor, zie Assigner.
Assimilable, adj. Hetgeen van geliiken
aard to maken is.
to Assimilate, v. a. Van gelliken aard
maken, Gelijk maken ; to — ... TO,
Gelfk maken aan, Doen overeen komen
met. * —, v. n. Gelifk wooden.
Assimilateness , s. Gelijkheid, yr.
Assimilation, s. Het van gelffieen aard
maken, Het van gelijken aardgemaakt
wooden; to Aspire to an — WITH God,
Naar eene gellikheid met God streven.
Assimilative, adj. Gelijk makend.
to Assimulate , etc., zie to Simulate, etc.
Assisor, zie Assizer.
to Assist, v. n. Helpen, Bijstaan; 1.)
to — one IN a business, Iemand in eon
werk bilstaan ; a.) to — one INTO a
dungeon, Iemand in een' kerker helpen
brengen; 3.) to — one's self TO, Zich
helpen aan, Zich voorzien van ; 4.) I'll
— you WITH my purse, Ik zal u met
mtine hours bilstatin. * , v. n. Tegenwoordig zijn; to — AT , B//woven.
Assistance, S. Hulp, yr., Bijstand , m.
Assistant , adj. Helpend , Behulpzaam;
to Be — TO a person or thing, Iemand
ofIets histaan.* —, s. Hulp, y r., Hulpgenoot , m. en vr.
Assisting, adj. Helpend; to Be — TO,
voor.
Bevorder10
Assize , s. Zetting (van het brood, enz.),
yr. * —, meestal Assizes, pl. Zitting
(van een geregtshof, tweemaal in het
jaar), y r. , Geregt, o.

gevoegd kunnende worden.

to Associate , v. a. Vereenigen , Zamenvoegen ; to — others WITH us IN a thing,
Anderen met ons in lets vereenigen; to
— one's self WITH one, Zich met lemma
vereenigen , verbinden. Aanua. nor
zaken ook some to in plaats van with.
* —, V. H. Zich verbind en; to-WITH
one's enemies, Zich met lemmas vijanden

verbinden.

Associate, adj. Zamengevoegd, Vereenigd.

* s. Illedgezel, Makker, m. , Deel.

genoot , m. en yr.
Association, s. Vereeniging, Verbindtenis,
yr.; Self- denial is a kind of holy WITH God, De zelfverloochening is eene
soon: van heilige vereenigingtnet God.

Associative, adj. Vereenigend,Verbindend.
to Assoil, v. a. veroud., 0,91ossen.* —,

Beantwoorden. *

Bezoedelen.

Assonance , s. Onvolmaakte gelifkluidend-

heid, yr.
Assonant, adj, Overeenkomstig in geluid,

doch clot volmaakt.

to Assort, v. a. In soorten schikken. * — ,
v. n. Overeen komen.
AssortiAssortment, s. Sorteren. *

went , o.

to Assot , v. a. Verdwazen.
to Assuage, v. a. Lenigen, Verzachten.

* — , Bevredigen, Tot rust brengen.

* — , v. n. Verminderen, Bedaren.
Assuagement , s. Leniging , Verzachting, yr.
BevrediAssuager, s. Die lenigt. *

ger, m.

Assuasive, adj. Lenigend.
to Assubjugate , v. a. Onderwerpen.
Assuefaction , a. Gewend"eid, yr.
Assuetude , s.Gewoonte,ifeb5eltikheid,yr.
to Assume, v. a Aannemen, Aanvaarden.

Zonder
* —, Zich aanmatigen. *
bewifs onderstellen, Aannemen; to —

something TO one's self, Zich lets toeschrifven of aaninatigen. * —, v. n.

Verwaand ztin,Zich reel laten voorstaan.
* —, bif regtsgel.: to — UPON one's
self to pay the debts of a friend,

Os

zich nemen , de schulden van een' vriend
to beta/en.
Assumer,, s. Iemand, die zich veel aanmatigt, Verwaand menseh , m.
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Assom'ng, adj. Verwaand, Zich veel Astraddle, adv. Schrijelings.
aanmatigende.
Ring boven en beneden aan
Astragal,
Assumption , s. Aarmatiging. *
zuilen, m.
Onderstelling. * — , Onderstelde zaak. Astral, adj. Seers ig.
, Hemelvaart (van Maria), yr.
*
Astray, adv. Verdwaald, Van het spoor.
Assumpsit , s hie regt,gel.,
to Astrict, v. a. Zarnentrekken, Koller

verbi;ultenis, (ern to betalen,enz.,)vr.

bifeen brengen.

Assumptive, adj Ondersteld.
Astrict, adj. Zamengetrokken.
Assurance, s. Zekere verwachting, yr. Astriction, s. Zamentrekking , Verstop* , Vertrouwen, o. * — , Zekerheid. ping , vr.
* —, Verzeketing, y r * — Zelfrer- Astrictive, adj. in de heelk. , Zamentrek-

tronwen, o. , Onbeccheideniield. *
Fierheid , Onversaagdheid. * —
koopl., Assurantie, yr.
Assurance - office, s. Asurantiekantoor,o.
to Assure, v. a. Verzekeren; a.) to —
one OF a thing, Icmand van lets verzekeren; 2.) to —... , a. ) to -- a
thing To one, Iets aan iernand verzekeren; h.) to — one TO a young lady,
Iemand met eene ionge dame verloven.
Assured, adj. Zeker, Verzekerd. * —,
Stout, Onbescheiden.
Assuredly, adv. Zekerliik, Zeker.
Assnredness, s. Zekerheid, vr.
Assurer,;s. Verzekeraar. * —, bijkoopl.,
Assttradeur,, tn.
Assurgent, adj. Boogswijze oprilzend.
Asteism, s. Fine scherts, yr.
Asteriated, adj. Stervermig.
Asterisk , s. bij drukk.,Sterretje(*), o.
Asterism, s. Gesternte , o.
Asterites, s. soort van blinkende opaal.
steen, Katoog, a.
Astern, adv. In den achtersteven van een
schip. *
, Eichler het schip.
Asteroid, s. naam van eene der vier laatst
ontdekte planeten tusschen de barren van
Mars en Jupiter.
to Astert , v, a. veroud., Pan schrik deen
opspringen.
Asthenic, adj. Zwak , Krachteloos.
Asthenology, s. Leer der ziekten, die
nit zwakheid voortkoren, yr.
Asthma, s. Ailmbontigheid, yr.
Asthmatic, Asthmatical, adj."14mborstig.
Astonied, part. adj. hi/ MILTON , Perwonderd.
to Astonish, v. a. Verwonderen, Bevreemden , Verbazen; to Be astonished
AT a vision , Verbaasd staan over een
droomgezigt. Aanm. Astonished WITH
komt ask we! voor.
Astonishing, adj. Verwonderlijk.
Astonish:ngly, ads,. Verbazend.
Astonishinguess, s. Verwonderlkheid, yr.
to Astound, v. a. Verbazen.

kend , Bloeticteltend.

Astrictory, adj. Zamentrekkend, Verstop-

pend.

Astride, adv. Schrijelings.
Astriferous, adj. Sterrett bevattende.
Astrigerous, adj Sterrett drasende.
to Astringe, v. a. Zamenttekken.
Astringency, s. Zamentrekkend vermogen.

*

Vermogen om vastheid to geven,o.

Astringent, adj. Zamentrekkend. *
s. Zamentrekkend middel , a.
Astrography , s. Kunst om de sterren to

beschrifren, yr.

Astrolabe, s. zeker werktuig van sterrek.,
Atrolabium , o., Mans Armillary sphere

genoemd.

Astrologer, s. Sterrewigchelaar,
Astrologian, s. Stertewigchelaar, tn.
Astrologic, Aztrological, adj. De star-

reivigchelarif betreffentle.

Astrologically, adv. Astrolegisch.
to Astrologize, v. n. De sterrewigehelttri

driiven.

Astrology, s. Sterrewigchelaril, yr.
Astronomer, s. Sterrekundige,
Astronomic, Astronomical, adj. Stem.

kunstig. *

Sterrekundig.

Astronomically, adv. Sterrekundig.
to A g ronomize, v. n. De sterrekunds

beoefenen.

Astronomy, s. Sterrekunde, Hemelloopkunde, yr.
Astroscope, s. Werktuig om de sterren

to beschouwen, o.

Astro . theology, s. Leer van God nit de

seers en , vr.

Astral, adv. Zwellend; fig. Deftig.
Astute, adj. Listig, Slim , Geslepen.
Asunder, adv. Vuneen, flan stukken.
Asylum , s. Wiikplaats , Schuilplaats , yr.

*
Krankzinnigengecticht, a.
At , prep. tegenwoot digheld van tijd of
plants aand., Te; — home , Te huis;
— three o' clock, Te drie uttr. * — ,
nabijheid aand.: — the house hut not
in it, lean het huis, maar er niet in;

ATAII
van

ATTA

57

dam. — work, Aan het week ; Atomist, s. ilanhanger der atomische

witsbegeerte , A tomist , tn.
Atomy,, s. SHARESP. , Klein deeltje, o.
Atomy,, s. verkort van Anatomy.
to Atone , v. n. veroud. , Overeen komen.
* , thans , Verantwoorden , Boeten ;
to — FOR something , a.) Voor iets
boeten ; b.) lets rergoeden. *
, v. a.
Vergoeden, „flue ten * Verzoenen.
Atonement , s. Overeenkomst. * _
Boetedoening , .Boe ing , yr.
Atoncr,, s. Verzoener,, m.
Atonic, adj. Onespannen , Slap.
Atony,, s. Ontspanning , Slaiheid (tier
spieren), yr.
Atop, adv. Ten top, Boven op. * — OP
prep. Boren op.
Atrabilar an , Atrabilarious, adj. Zwartgallig Zwaarmoedi.
Ati antlariousness , s. Zwartgalligheid, vr.
Atramental, adj. Inkta,htig.
.Atramentarious, adj. Geschikt om inlet
makers.
Atramentous, zie Atramental.
Atrocious, adj. ( Atrociously, adv.) Onaard, Ten hoogote snood.
Atrociptisness, Atrocity, S. Groote snoodheid , Ontaardheid, yr.
to Attach, v. a. Patten, In hechtenis
nemen. * , .danhaIen , In beslag nemen.
* —, Aanvatten, Grij,een.* —, Winnen.
* —, Overhalen , In ziin belang igen ,
Bepraten. * , Verknosht maken , Toegenegen meken ; to — others TO us by
flattery, Anderen door y le4erif met ons
verbinden ; to Be attached TO a friend,
Aan een' vriend gehecht zijn. Aanm.
Ilavegere schrievers bezigden somwen
of, a/c: to — one o p capital treason,
Iemand wegens hoog verraad wag-en.
* —, v. n. Hechten , Kieven.
Attachable, adj. Dat get egtelijk in beslag
lean genonren wooden, enz , zie to Attach.
AttliCh+-.CM s. Verknochtheid , Toegenegenheid Gehechtheid, y r.; The Jews
are remarkable for an — To their own
country, De Jeden zijn bekend wegens
bif drukk., Atlasformaat, o.
hunne gehechtheid aan burs yaderland.
Atmometer, s. Damptneter, m.
to Attack, v. a. Aanvallen , Aantasten,
Atmosphere, s. Damplering,
Atmospheric, Atmospherical, adj. Tot Aanranden.
den dampkring behoorenie , Damp Attack, s. Aanyal ,
to Attain, v. a. Bereiken , (tot iets gekrings
rak,n , sole Verkrijgen , Inhalen
Atom, s. in de wijsbeg. , Ondeeltje ,
Ondeelbaar stofdeeltje , Ondeelbaar
Eijkomen , Erenaren ). * — , v. n.
Konen, Geraken ; to — TO knowledge,
deeltje, o.
Atomic, Atomical, adj. Tot de atomen Tot kennis komen, geraken, Kennit
(zie Atom) behoorende , Atomisch.
verwerven.
—peace , In vrede; — most, Ten meeste ;
your service, Tot uwe dienst ; A man
— arms, Een man in de wapenen ; Not
— all, In bet geheel nits; Nothing —
all, Volstrekt niets.
Atabal , s. eene moorsche trommel.
Atarsxy, s. Gemoedcrust , Zielsrust, yr.
Ataxy, s. Verwarring , yr.
Ate, prer., zie to Eat.
Athanasian , adj. Van Athanasius.
* — , s. Volgeling van Athanasius,
tn. en yr.
Atheism, s. Ongodisterif , Godloochening , yr.
Atheist, s. Ongodist, Godloochenaar,,
Atheist, tn.
Atheistic, Atheistical, ac Atheistically,
adv.) Godloochenend , Atheistisch.
Atheisticalness , s. Godloochenarij, yr.
Atheling, s. veroud., Edel jongeling ,
jonge edelman , tn.
Atheons, adj. Goddeloos.
Atherorna, s. Briegezwel , o.
Atberomatous , adj. Van den aard Bens
br'gezwels.
Athirst, adj. Dorstig.
Athlete, s. Kamprechter,, ns.
A thletae, s. pl. Kamprechters , tn.
Athletic, adj. De worstelkunst betreffentle.
, Sterk gespierd.
*
Athwart, adv. Overdwars. * —, prep.
Door. * —, (Dwars) over.
Atilt, adv. In eene stootende bonding.
van een vat, Opgeligt.
*
Atimy, s. Schande , yr.
Atlantean , adj. .Reusachtig.
Atlantes , s. pl. (van Atlas) Draagzuilen,
y r. meerv.
Atlantic, adj. iltlantisch. *
s. At
lantische zee, yr. of Oceaan , tn.
Atlas , s. Atlas , ( yerzanoeling van
landkaarten ; of, in de bouwk. , beeld
tot stutting; in de ontleedk. , het eerste
,
werrelbeen van den halo ,) nt. *
zekere kostbare
stoffe, Atlas. * ,
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Attainable, adj. Bereikbaar ; It *as not
BY them , Het was voor hen niet
bereikbaar.
Attainableness, s. Bereikbaarlseid, vr. ;
The — of outward beauty '817' a
person , De bereikbaarheid van uiiwendige sclzoonheid voor iemand.
Attainder, s. Geregtels:/ke overtuiging ;
fig. Schandvlek , vr.
Attainment, s. Aanwinst,vr.,Verkregene,
o.; Attainments, plur. Begaajdheden
yr. meerv.
to Attaint, v. a. Bevlekken,Bederven.* —,
bfijz. in regten, In staat van beschuldiging
stellen; a.) to — one or high treason ,
Iemand van hoog verraad overtuigen;
2.) to — ... WITH, Bezoedelen met of
door.
Attaint, s. Ongesteldheid , Onpasselijkheld. * —, Smet , Vick, vr.
Attainture , s. Beschuldiging
ging , yr.
to Attaminate , v. a. ongebr. Verderven,
Bederven.
to Attemper,, v. a. Aanlengen. * —,
Verzaclzten. * — , Aaninengen. * —
Van pas maken op ices anders ; t. ) to
— a wing BY another, Lets door lets
antlers temperen, matigen, verminderen ;
I.) to — a thing TO another , lets naar
lets alders inrigten; 3.) to — a thing
WITH another , Lets met lets anders
verzachten.
to Attemperate , v. a. Inrigten,1"Vijzigen ;
Hope must be attemperated T o the promise, De hoop moot naar de belofte
gew ijzigd worden.
to Attempt , v. a. Opderneenen, iVagen.
• —, Ondernemen, Beproeven ; to -- TO
sneak, Trachten to spreken. —, v. n.
Een' aanval teen ; They attempted UPON
Ulysses, Zi vielen Ulysses aan ; to UPON one's life, Iemand naar het` ;even
staan.
Attempt , s. Ondernerning , Paging,
yr. ; a. ) to Make an — AGAiNsi. , Zich
vergrijpen aan; 2.) An — AT one's ruin ,
Eene paging tot iemands ondergang ,
verderf ; 3.) An — TOWARDS a history
of Greece , Eene proeve over de gesclziedenis van Griek.enland; 4.) to Make au
UPON, Zich vergrslpen aan.
Attemptable , adj. 0 nde rnentela , Onderneembaar.
Attempter,, s. Ondernemer. * Aanrander, m.; i.) An — FoR the universal
good, Iemand, die naar het algerneene
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good streeft; a.) An — or a throne,
Die een' Croon poogt to overweldigen.
to Attend , v. a. Opmerken , In gedachten
, Vergezellen, Begeleiden.
nemen. *
Bedienen. * —, Bliwonen ten
*
gevolge oozier dagissg. * — , nkomen,
Het gevolg zifin van. * Inwachten ;
to Be attended WITH , a.) Verzeld
zijn van; b.) Verzeld ran van , met.
, v. 0. Luisteren, Oplettend 4n.
*
Wachten , Bliven ; I.) to — FOR,
*
Wachtel? naar , op ; a.) to — ON one,
Iemand vergezellen ; 3.) to — To, Luisteren sonar, Acht geven op.
Attendance , s. Opwachting, Bediening;
y r. —, Gevolg van bedienden, o. * —,
Oplettendheid , Vr.; I.) - AT a lecture,
Tegenwoordigheid bsj eons.. lezing ; 2.)
- ON one, Opwachting bv Iemand; 3.)
to Give — TO , a.) Luisteren naar ;
b.) Acht geven op; c.) Zorgen voor;
All our wants are attended To,
wordt voor al onze behoeften gezorgd.,.1
Attendant , s. Bediende , en yr. * —,
Iemand, die tegenwoordig is bij lets. * —
BOomende zaak, Bijkonsende omstandigheid , y r.; a.) An — AT a meeting,
Iemand, die eene vergadering bijwoont;
a. ) An — oN , a.) Een bijwoner van;
b.) Die of Dat vergezelt. (vr.
Attender, m. Verzeller, m., Genoot m. en
Attent , adj. verond. , Oplettend , Opmerkzaam.
Attentates , s. pl. Wederregteliike handelwijze cozier regtbank na geschied appa,
enz., vi.
Attention , s. Oplettendheid , Opmerkzaamheid , y r.; a.) A want of— FROM
an inferior TO a superior, Gebrek aan
oplettendheid van een' mindere omtrent
eels' meerdere ; 2.) - TO a stranger,
Oplettendlzeid voor een' vreemdeling vr.;
to Give — TO , Ache geven op.
Attentive, adj. Oplettend,Opmerkzaam; to
Be— TO one's words, Oplet tend op iemands
woorden z/in, Op iemands woorden letten.
Attentively, adv. Oplettend.
Attentiveness, s. Oplettendheid ,Opmerkzaamheid, yr.
Attenuant, adj. Verdunnend. *
, 8.
Verdunnend middel , o
to Attenuate, v. a. Verdunnen. •
Verminderen.
Attenuate , adj. Verdund.
Attenuation , s. Verdunning , yr.
Atter, s. Etter. m.
Atteration, s. Wegspeeling, yr.
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to Attest, v. a. Getuigen , Door getuigetth ' Attractor,, s. Die aantrekt; fig. Hetgene

verklaren, Betaken, Verzekeren. *
Tot getuige roepen; to — IN oaths,
Met eeden verzekeren.
Attest, s. weiniggebr., Getuigenis, yr. en o.
Attestation, s. Getaigenis , yr. en o.
Attester, s. Die getuzgt , Getuige, m.
Attic s. Attisch• *
s. Athener, m.
*
Plieringkanzek, Vliering , yr.
to Atticise, v. n. 4tticismen maken,
gebruiken.
Atticism, s. Attische spreekmanier,, yr.,
Atticismus , 0.; fig. Sierlfike Oitelrukking , vr.
Attiguous, adj. Belendend.
to Attinge , v. a. Zachtjes raken.
to Attire, v. a. Kleeden , To4en. *
in de wapenk. Met horens voorzien ;
a.) to —its velvet, In fluweel kleeden •
2.) to — one's self WITH flowers, Zich
met bloemen tooljen.
Attire, s. Kleeding , yr., Dos, tn.* —,
Horens ,( van een p ert of ree,)m. tneerv.
*
Kruitt (van eene bloem), yr.
Attirer,
Kleeder,
Attirings , s. pl. Hoofdtooisel, o.
Attitude, s. Houding, yr.
Attitudinal, adj. Tot de houding behoorende.
Attolent, adj. Ophefend.
to Attorn, v. a. Op eon' anderefri overdragen (de dienst van een' vassal , enz.).
* v, n. Ben' nieuwen heer erkennen
en ziln vassal worden.
Attorney, s. Pleitbezorger, Procureur,,
no. * —, Volmagt , vr.
Attorneyship , s. Pleitbezorgerschap
Procut• eurschap, o.
Attornment , s. Hulde aan eeneo nleuwen
leenheer , yr.
to Attract, v. a. Aantrekken , Nader
trekken. * Aanlokken ; I.) to INTO, Lokkennaar, in, op; 2.) to—a
person or thing TO , Iemand of lets
trekken tot.
A ttractability , s. ilantrekbaarheid, yr.
Attractical, adj. Aantrekkingsyermogen
bezittende, Aantrekkend.
Attracting, adj. (Attractingly , adv.)
Aanlokkelfile ,
Attraction , s. Aantrekkingsvermogen,
o., Aantreakkingskracht. • —, "IanlokkeltYleherd, yr.
Attractive , adj. (Attractively .7 adv.)
Aanlokkeliik.
tlantrekkend. *
Attractiveness , s. Aantrekkende eigen:chap. * —, dianlokkelikheid, yr.

aanlokt.
Attrahent , adj. Aantrekkelijk, ilantrekkend.
Attrectation,s.Bedulmeling 7Veelyuldige
belzandeling, yr.
Attributable, adj. Toeschrifbaar; That
seems — TO his youth, Dat schijnt aati
*toe jeugd toegeschreven to moetem
worden.
to Attribute, v. a. Toeschrilven , Aanrekenen 5 to — a thing TO a person or
thing, lets aeon iemand of jets toeschtiiven.
Attribute s. Hoedanigheid. *
komende omstandigheid, yr. *
do redek., datgene , wat van een onderwerp gezegd words , Gezegde , o.
Attribution, s. Toeschrving , Aanrekening, (van jets, dat tot loj strekt ,) yr.,
Lof, m.
Attributive, adj. Toeschriivend , Toeketsnend.
Attrite, adj. Afgesleten door wrijying ,
Gewreven ; TO fire, Tot wour gewt even.
Attriteness , s. Afgesletenheid, (door
wriiving,) yr.
Attrition, s. .dfwriiving , yr. * —,
Toestand van ices, dat algewreven is ,
to Attune, v. a. Stemmen. *
,
luidend maken; to — the voice TO the
harp, De stem met de harp paren of
doen stemmen.
Atween, Atwixt, zie Between, Betwixt.
Aubaine s. Vervallen van het goed tens
vreemdelings, die in een land steift,
waar hff niet genaturalos'eerd is, aan
den yorst , o.
Auburn, adj. Bruin, Runkleutig, Ku:tanjebruin, Donkerbruin.
Auction, s. Verkooping bff opbod), yr.
* —, Ann den meestbiedende verkochte
dingen, o. meerv.
Auccionary , adj. Tot eene verkooping
behoorende.
Auctioneer, s. Die eene openbare yerkooping houdt , Vendumeecter, m,
Auctive, adj. veroud., nrmeerderend.
Aucupation s. Vogelvangst , yr.
Audacious, adj. (Audaciously, adv.)
Stout, Vermetel.
Audaciousness, Audacity, s. Stoutheid,
Vertnetelheid, yr.
Audible, adj. Hoorbaar.
Audibleness, s. Hoot•baarheld, yr.
Audibly, adv. Hoorbaar.
Audience, s. Gehoor , (het hooren ,
ook de toelating in iemands tegenwoor
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AUDI
digheid , aadientie
, Gezao. *
menlijke toehoorders ,m. tun/. , Gehoor, o.
Audit, s. Afhooren eerier sekening , o.
to Audit . v. a. (cent rekening) Aj hooren.
*
Zarnenrekenen.
Audition, s. veroud., Aanhooring, yr.
Auditor, s. Hoarder, Toehoorder. *
Koninkliike beambt, , om faarWes de
rekeningen der mindere ambtenat en op
to nemen Auditeui , m.
Auditorship , s. Post van Auditor, tn.
Auditory, adj. Het veimegen hebbende
om te hoof en. *
s. Gehoorzaal yr.
*—
Gezamenlijke toehoorders, m.
meerv., Gehoor, a.
Auditress , s. Hoorster, Toehoorster,
Augean , adj. Van Augias (in de „Welleer); fig. Vull.
Auger, s. zekere groote boor, ilvegaar,
(Effer ,)m.
Aught , pron. lets ; For — I know,
Voor zoo veel ik west, Wns wetens.
to Augment, v. a. Vergrooten.* —, v. n.
Greater warden.
Augment, s. Vergrooting. * Grooterwording, vr. — , in de spraakk.,
Voorvoegsel , (hi); de vervoeging -ran
een werkwoord,) a.
Augmentation, s. Vergrooting , yr. *
Aanvoegsel, o.
Augmentation • court, s. Hof van vet-tneerdering , (door Hend.
om ziine
snkomsten to vergrooten,) 0.
Augmentative, adj. Vergrootend.
Augmencer,, s. Vergrooter, tn.
Augur, s. Vegelwigchelaar, in.
to Augur, v. n. & a. Ult zekere teekenen
waarzeggen. * —,Opmaken,Vermoeden.
to Augurate, zie to Augur.
Augurer, zie
Augurial, adj. Waarzeggend.
to Augurize, v. n. Yraa,zeggen.
Augurous, adj. Voorzeggend.
Augury, s. Voorz rggen, o.,FPigchelarff.
* —, Voorzegging, yr. * Voorteeken,o.
August., adj. Doorluchtig , Vol may esteit.
*
s."drigustus, m.,0ogstmaand , vs.
Augustan , adj. Van Augustus. *
,
"lugs b u gs ch.
Augustin ,
ANgustiner monnik,
Augustness, s Illafecteit Verheven def
tigheid van bonding en gelaat , yr.
Auiarian , adj. Puss eene zeal. * s.
Lid van tent hall , in tegenstelling van
een lid van ten college, 0.
Auld, adj. Schotsch w, zie Old.
Auletic, adj. Tot pi/pen behoorende.

MIST
Aulic , adj. Tot een hof behoorende, Hof. . .
Auln , s. Oude Fransche el, yr.
Aulnage , s. 11Ieten met de el, o.
to Aumail , V. a. veroud. , Veelverwig
makes,
Aunt, s. liboei, Tante, yr.
Aura. s. Ultwaseming van fine deelen
vr.
uit ten
Aura,e,s. Koningsreer. *
van goudoxyde met eene basis, yr.
Auratel , adj. G3u.dachtig.
Aureate , adj. versAtcl., Goode's; fig. Uitmuntend.
Aurel , a, s. Pot ( van eene kapel, enz.), yr.
Aureola , s. Glorie , Gloriekroon, yr.
Auric, adj. Met goad zamengesteld.
Auricle, s.Uitwendige oor.*—, Hartoor,o.
Attricula, s. Beerc3so,-, o., Au, icula, yr.
Auricular, adj. V:n het oor. *— , Binnen het bereik van het gehoor ; — wit, Heimelijk ;
ness, Oorgetuige , ns. *
1VIonC nfsssson , 0 orbiecht, yr. *
deling overgeleverd.
Auricularly,, v. Ileimeliik. (Gotidrilk.
Auriferous, adj. Good voortbrengende,
Aurigation, s. Voerwezen, 6.
Auriscalp, s Oorlepel, m.
Aurist, s. Oorarts ,
soort
Aurora, s. Dageraad, tn. *
als: — borealis,
van kraaivoet. *
Noorderlicht, o.
Auroral, adj. Tot den dageraad of het
noorderlicht behoorende.
Auscultation, s Aanhooring, vr. * —,
in de geneesk., Nastier om ziekten te
onderftheiden door te luisteten naar de
geluiden, welke door eene op het lijdende
deal geflaatste buis warden gehoord ,Auscultatie, vr.
to Auspicate, v. a. Eene gunstige wending aan... geven. * 5 Vooraftoonen.
*
Beginnen.
Gunstig
Auspice, s. Voorteeken,
, Begunstiging, Bevoorteeken, o. *
scher ming , yr.
Auspicial , adj. Op voorteekenen betrekking hebbende.
Auspicious, adj. Met gunstigevoorteekenen. * , Voordeelig, Gunstig. *
oitvallende , Gelokkig; — To, Gun-,
stig voor.
Auspiciously, adv. Voorspoedig.
Auspiciousness, s. Gunstig voorkomen of
aanzien, o
Auster,, s. Zuidewind,
Austere, adj. (Austerely', adv.) Strong
Wrang (van smaak).
(in zeden). *
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irrattgAustereness, s. Strengheiti.*
heid , yr.
Austerity , s. Strengheid (van zeden ,
van tucht), yr.
Austin, adj. ( yerkorting van Augustin ,)
Aifgustiner.
Austral, adj. Zteidelik.
Australasian, Australian, adj. Australisch.
Austrine , zie Austral.
Authentic, Authentical, adj. (Authentically, adv.) Echt , Op echte beschei
den gegrond.
Ant he nticalness , s. Echtheid, Geloofwaardigheid , yr.
to Authenticate, v. a. Door echte bescheiden bews:fzen.
Authentication, s. Bewilzen door echte
bescheiden , o.
Authenticity , s. Echtheid , vr.
Author, s. Bewerker , Verootzaker. * ,
Schi liver (van letterkundige geschrif
ten), Auteur,, m.
Authoress, s. Schriiliter (van letterkutodige geschriften , yr.
Au.horial , adj. Van het auteurschapi
Author ; i a, lye , adj. ( Authoritatively ,
adv.) Gezaghebbend. * , Gezag vertoonend , Als gezaghebber,
Magthebbing. *
Authoritativeness
Heerschzuchtigheid , yr.
Authority, s. Gezag, o. ; to Obtain a
OVER, Een
gezag
temporary

Autograph , s. .Eigen handschrirt , o.
Autographical , adj. In eigen handschi ift,
Van iemands eigen hand.
Autolatry, s. geltvereering , yr.
Automath, s. Persoon , die zich zelf
onderwczen heeft , m.
Automatic, Automatical, adj. Zich zelf
bewegend.
Automaton, s. (pl. Automata, Automatons) ilutomaot , Zelfbewegend beeld, o.
Automatons, zie Automatical.
Autonomy , s. Leven vo,gens zijne eigene
wetten, o.
Autopsy, s. Zion met eigene oogen , o.
Autoptical, adj. Met eigene oogen gezien.
Autoptically, adv. Met eigene oogen.
Autumn , s. Herft , tn.
Autumnal, adj. Tot den heifit behoorende,
Hertst. . . . *
, s. Licrttbloem , yr.
Auxesis, s. Uitbreiding,Ufteenzetting, yr.
Auxil=ar, Auxiliary, adj. Hel end, Hulp
gerend ; forc ,..s Hulptroepen ; An —
verb, (in de spraakk. ) Een hulpwoord.
* —, s. Helper , m. Hulpgenoot , en. en
yr.; Auxiliaries, pl. Hulptroepen, m.mrv.
Auxiliatory, adj. Helpend.
to Avail, v. a. Begunstigen , Bevorderen;
to — one's sell (IF a permission , Van
een verlof gebruik maken , Zich van
eene vergun,ing hedienen. * —, v. n.
Beaten, Helpers , Van nut zsin.
Avail, s. Baat , yr., Voordeel, Nut, o.
Available , adj. Voordeelig .Baat geyende.
* —, Vermouend, Stetk ; — TO our
bliss , Beyorderlfik voor ens geluk.
Availableness, s. root deeligneid , yr.,
Nut o.
Availably, adv. 1Vuttig , Voordeelig.
Availment, s. Baat , yr., Voordeel, 0.
Avalanche , a. Sneem ystorting , yr.
to Avale , v. a. veroud., Laten vallen.
Avant-courier, s. Voorbode , an.
Avant-guard, a. Voothoede , yr.
Avarice, s. Gierigheid , Hebzucht , y r ;
— or wealth, Begeerte of Zucht naar
r)kdom , yr.
Avaricious, adj. (Avariciously, adv.)

over .

lerifgen.

Authorization , s. Magtiging , yr,
to Authorize, v. a. Magtigen. *
Wettigen. *
Be54-zen regtmatig

zijn.

,

Authorless, adj. Zonder maker, zie
Au thor.
Authorship, s. Auteurschap , o.
Autobiography , s. Leven van een' mensch,
door hem zelven beschrey en. — ,
schrliven van ziin eigen leven , o.
Autochtlion, s. Degene, d;e geacht wordt,
uit den grond , waarop
leeft , to zifti
voortgekomen.
Autocracy, s. Onbepaald oppergezag , o.,
Zelfheersching , yr.
ousness , s. Gierigheid , yr.
Autocrat, s. Zclf7zeerscher, Alleenheer- Avariciousness
Avast , int. in de zeevaart , Genoeg !
scher,,
Autocratic, Autocratical, adj. Onbepaald, Routh op ! Stop !
, MenschAvatar, s. in de Indische
Onbetterkt.
wording , yr.
Autocrator, zie Autocrat.
Pak
u!
Van
bier!
IVeg!
Avaunt,
Autocratrice , Autocratrix, s. Zelfheerto Avel , v. a. V eroud. , Wcgrukken.
scheres Alleenheerscho es , yr.
Auto-da-fë, s. Verbranding van ketters Ave-Alary, s. Ave-Mat ia , o.
door de inquisitie, y r., Auto dafd, o. A venaceous adj. Haverachtig.
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Avenage, s. Pacht in haver bestaande,

Haverpacht, yr.

AVOU
to en toward achter zich , die echter

door JOHNSON als minder goed aange-

to Avenge, v. a. lyre ken. * , Straffen; merkt worden.
i.) to — one's self of an enemy, Zich to Avert , v. a. Afkeeren, Afwenden;
aan of op een' vijand wreken; 2.) to to — the eyes FROM an object , De
— something ON one, Lets aan remand oogen van lets afwenden , afkeeren ,

wre/cen.

aplaan.

Avengeance , s. veroud., Straf, yr.
Aviary , s. Vogelkooi , Vogelvlugt, PalaAvengement , s. Wrack, Wraakoefe- re , yr.
nine, yr.
Avidious, aclj.(Avidionsly,adv. ).flegeerig.
Avenger, s. Wreker,,
Avidity , s. Gretigheid , IJegeerte , yr.,
Avenor,, s. weleer, Ambtenaar bit de Trek, tn.; He felt a great — fog.
koninklijke stallen, m.
fruit, 111 voelde een' sterken trek naar
Aventure , s. Ongelukkig toeval , dat ie- vruchten.
to Avile , v. a. veroud. , Verlagen.
mands dood veroorzaakt, o.
Avenue , s. Toegang , m. *
Laan to Avise , v. n. veroud. , Raad geven.

voor een huis. * in de vestingb. ,Gemeenschap tusschen eene vesting en een
bolwerk , vr. ; An —TO Eon toegang tot.
to Aver, v. a. Stellig verklaren.
Average, s. Leendienct,
Leenpligt,
* Berekening middeling, y r. ;
On an —, Door elkander gerekend. * —,
adj. Middelbaar, Gerniddeld; — price,
Mjddelprljs, tn.
to Average, v. a. Door elkander borekenen. * —. v. n. Het midden bepalen.
Averment, s, Stellige verklaring , yr.
Averpenny,, s. Belasting tot onderhoud
van de koninklijke rijtuigen betaald van
landerfien, in plants van fie dienst der
dieren, yr.
to Averruncate , v. a. Ontwortekn.
Aversation , s. Alfkeer,, tn.; An—FROM
a thing, Eon afkeer van jets. Aanm.
In plants van from vindt men ook to,
zelfs toward : beide verdienen geene navolging. Doch aversation worth zelden
tomer gebruikt.
Averse, adj. Afkeerig. * Ongnnstig; to Be — FROM a person or .a
thing, Van iemand of lets afkeer ig
zijn. Aanm. Blinder gepast bezigen vele
schrijvers , in plants van from, het voorzetsel to, waaraan men echter in latere
tfiden, tegen JOHNSON ' S gevoelen aan,
de voorkeur schijnt te geven. Poor ten
werjewoord is to in alien gevalle goed.
Aversely, adv. .1Ylet tegenzin.
Averseness, s. 4fkeerigheid, Yr.; His
- TO marriage, Z'oz afkeer van fret
huwelijkl; n — TO write, Eene afkeerigheid om te schriven.
Aversion, s. 4fkeer, tn. * Oorzaak daarvan, y r. ; to Have an FROM Een' afkeer van ... hebben.
Aanm. Behafte from bee ft Aversion oak

Zich beraden.

*

Avitous, adj. veroud., Van de voorouders

herkon2stig.

CO

Avocate, v. a. veroud., (Van lets) af-

roepetz.

Avocation, s. Afroeping. * — , Bezihei d, door welkej a iemand van jets

a geroepen * Afhouding,
y r. ; An — FROM sin, Eene wedrhouding
van de zonde.
Avocative , adj. Afroepend,Verhinderend,
Bezig houdend.
to Avoid, v. a. Vermiiden, Ontgaan.
Vermiden, Trachten to ontgaan.
*
Verlaten, Ruimen, Lozen. *
*
Ontlasten (door stoelgang of waterlozing). * —, v. n. Weggaan.
Open vallen, Vacant wooden.
Avoidable , adj. Vermfidelijk; It is hardly
-

To

him to go thither, Hillean naatt•

welfiks vermfiden , er been to gaan.
Avoidance, s. VerrnOing.* —, Ruining.
* — ,Lozing,(ook de weg, hangs welken
jets geloosd wordt). *
regten,
Openvalling , Vacantwording , yr.
Avoider,, s. Iemand, die jets vermfidt.
Iemand, die jets wegvoert. * —,
*
Vat, waarin lets weggedragen wordt, o.
Avoidless , adj. Onvertniidelfik.
Avoirdupois, s. Gewoon gewigt, (van
i6 ons of 32 hood op het pond: het staat
tot bet pond trooisch als 17 tot t4,) o.
* —, adj. Naar het gewone gewigt.
to Avoke , v. a. veroud. , zie to Avocate.
Avolation , s. Wegvlieging, yr.
to Avouch, v. a. Verklaren , Beweren.
* —, Ten voordeele eens anderen inbren-

gen of aanvoeren. *

Regtvaardigen,

Verdedigen; to — a thing FOR one,
Iets ten voordeele van iemand aanvoereg
of opleveren,

AVOU
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Aweband, s. Beteugeling, y r., Teugel, en.
Awe-commanding , adj. Ontzagwekkend.
flan to voeren.
(m. Awe-struck , adj. Met ontzag vervuld.
A voucher, s. Beweerder.* —,Verdediger, Awful, adj. (Awfully, adv.) OntzagAvouchment, s. Verklaring, yr.
wekkend, Eerbiedwekkend, Plegtig. * —,
Avoutry, zie Advoutry.
Ontzag y erdienend,.4erbiedwaardig. *—,
to Avow , v. a. Erkennen, Bekennen.
Van ontzag doordrongen, Ontzag hebbenel.
Avowable, adj. Te erkennen.
Awfulness , s. Plegtiglzeid, Statzgheid, yr.
Avowably,, adv. Erkenbaar.
to Awhape , v. a. veroud., Verschrikken.
Avowal, s. Erkentenis, Bekentenis , yr. Awhile , adv. Eenigen fed.
Avowedly, adv. Openlek , Zonder be- Awkward, adj. (Awkwardly, adv.) Lomp,
wimpeling.
Onbeleefd, Onhandig, Onwetend. * —,
Avowee , zie Advowee.
Dwars, Onleerzaam , Onhandelbaar;
Avowry,, s. in regten, Verdediging, yr.
to Be — AT a thing , Onhandig in jet:
Avulsed, adj. Uitgeplukt.
ziin, Lomp met jets te werk guan.
Avulsion, s. Afrukking, Uitplukking, Awkwardness, s. Lompheid , OnhandigVaneenrukking, yr.
held , yr.
to Await, v. a. Verbeiden, frachten. Awl, s. Els , yr.
* —, Te beurt zullen vallen.
Awless , adj. Zonder ontzag te hebben,
Await , s. veroud., Hinderlaag , yr.
Oneerbiedig. * —, Zonder ontzag tit
to Awake, v. a. Wakker maken, Wekken; verwekken.
fi g .Opsvekken„danzetten,Wakker maken Awl-wort, s. Pris.mkruid, o.
tot sets; I.) to — one FROM the dead, Awm , s. clam , o. ( a dutch measure
lemand van de dooden opwekken ; a.) to
answering to what in England is called a
—one
OUT of sleep, Iemapd nit den slaap
Tierce, or one-seventh of an english tun.)
ivekken of opwekken. * — , v. n. Wakker Awn , s. Baard (van koren), m.
worden, Ontwaken; I.) to — FROM Awning, s. Zeil , o., of Presenning,
stupidity, lilt *ne stompzinnigheid ant- (over eenig gedeelte van een schip of
waken; 2.) to - OUT 0.1' sleep, Uit schuit gespannen ,) yr.
den slaap ontwaken; 3.) to — TO , Ont- Awnless, adj. Zonder angels of baard.
waken tot, voor ; 4.) to — UP, Ontwaken. Awoke, pret. , zie to Awake.
Awake , adj. Wakker.
Awork , Aworking , adv. 'Ian het werk.
to Awaken, zie to Awake.
Awry , adv. Scheef. * — , Schuins,
Awakener, s. Wekker,, Ponder, en.
Averegts , Verkeerd.
to Award, v. a. ToewifIzen, * —, v. n. Axe, s. Bel, yr.
Beslissen, Uitspraak doen.
Axillary , adj. Van den oksel, Oksel...
Award , a. Vonnis , o., Regterlike Uit- Axiom, s. Algemeene waarheid , die gees;
spraak. * — , Beslissing, yr.
bewiis behoeft , y r., Axioma, o.
Aware, adj. Oplettend, Voorzigtig, Op Axiomatic, Axiomatical, adj. ills ens
zj/ne hoede. * — , Onderrigt ; to Be — axioma.
or a thing, Van jets onderrigt zifn, Axis, s. (pl. Axes , ) As, (em Welke lets
Jets weten, lets bemerken.
omwentelt,) yr.
to Aware , v. n. ongebruik. , Oplettend of Axle, Axletree , s. Wagenas , As, Yr,
Op zijne hoede *II; Aware, Pas op! Ay, adv. (uitgespr. als Aai, ),)a. * —,
Away, adv. Weg ; fam. — you flatterer! a. enkel in net meerv. gebr. als : 70
Loop ,Vleffer! ; a.) — from , Verweilerd Ayes and 4o Noes , ( in het parlement,)
van; 2.) - WITH, a.) Weg met; b.) Zeventig stemmen vddr, enveertigtegen.
I cannot — WITH him , Ik. kan niet met Aye, adv. ( uitgespr. als Ee ,) Poor alms;
hem over weg. * —, interj. Weg !
Tot in eeuwigheid.
Awe, a. Ontzag, o.; to Stand in — of' Aygreen , s. Ilbewderalm, vs.
one , Ontzag voor iemand kebben.
Ayry,, zie /Erie, Airy.
to Awe, v. a. Ontzag inboezemen , Met Azimuth, s. Azimuth, o.
ontzag vervullen; to — one INTO silence, Azote , s. Stikstof, vr.
lemand door bet ontzag, dat men hem Azotic , adj. Stikstofachtig.
inboezemt , tot zwegen brengen.
Azure, adj. Azunr, Hemelsblaauw.
Aweather,, adv. Naar de windzijde (van to Azure, v. s. Blaauw maken.
een schip).
.Azsmons , adj. Ongehzveld , Ongezuurd.
Avouch , s. veroud. , Verklaring , yr.
Avouchable, adj. Beweerbaar. * —,
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B.
BACK
B
Bachelor's-but-tons , zie ( Herb) Campion,
B, e. B , yr.
Bachelorship, s. Prffersstaat, m. * —,
Baa, s. Geblaat (van schapen), o.
to Baa, v. n. Blaten; I.) to — AT , Aan- Baccalaureact , o.
blaten; 2.) to - FOR. help, Om liulp Back , s. Rug . (het gedeelte des lig-

bitten,
to Babble, v. n. et a. Stamelen (geli/k
een kind). * —, Babbelen,Benzelpraat
praten. * —, Babbelen, Geheimen ver.
tellers. * — , Babbe(en , Peel proton;
a.) to — ABOUT, Babbelen over ; a. )
to — OUT nons.e,nse, Zotten kh-ip airslaan, Onzin uitkratnen. Walveten.
Babble, s. Babbelpraat, Beuzeltraat,m.
Babblement, s. Babbelpraat, Betizelpraat, tn.
Babbler, s. die veel babbelt , of die
geheimen uithabbelt, Babbelaar, m.,
Babbelaarster, yr.
Babe, s. Kind, o. , Zuigeling , tn. en yr.
Babery, a. Kinderspeeigoed, o.
Banish, adj. Kinderachtig.
Baboon, s. Baviaan , tn.
Baby, s. Kind , o., Zuigeling , men yr.
* —, Kinderpo p , yr.
Babyhood, s. Kindschheid, yr.
Babyish, adj. Kinderachtig.
Babylonian , adj. Babylonisch; fig. Prep
warti , Onverstaanbaar.
Bac, S. Koelbak, m. * —,Peerpont , yr.
Bacca, s. Bee, yr.
Baccalaureate , s. Graad van Baccalaureus
(bachelor), OS.
Bacchanal , zie Bacchanalian.
Bacchanalia, s. pl. Bacchnsfeesten, o. mrv,
Bacchanalian, s. Priesler van BACCHUS ;
fig. Zuiper, Drinkebroer,, m.* —, adj.

Zwelgend, Zuipend.

Bacchanals, zie Bacchanalia.
Bacchant, nt. Priester van BACCIIU3 i M.
Bacchante, s. Priesteres van BACCHUS ,
Bacchante, yr.
Bacchantes, s. pl. Priesters of Priesteressen van BAcctics.
Bacchic, adj. Vroliik , Drinkend.
Bacchius, s. een yetsvoet, Bacchius,
(i-, — — , ) m.
Bachelor , s. VrtJer , Ongehuwd jongman ,

chaams, slat tegengesteld is aan bulk en
borst ; de buitenzvde der gesloten hand;
botte zijde in tegenstelling der scherpe
van lets snifdends ; achterleuning van
tenon stoel,)m.* —, Achterhoede, yr. *— ,
Eenig gedeelte van lets, dot button het
pzigt is. * —, adv. Tcrug. * —,
21,.hterwaarts.* —, Achter, * —5Weder,
Wederom.
CO Back , v. a. (een paard) R e 'llen of
Bert: den. * —,Op den rug ncrnen; van
daar : Handhaven , Staank houden. * — ,
Bijstaan, Verdedigen, Ondersteunen,
Helpen.
Backhasket, s. Rugkorf, tn.
to Backbite, v. a. tichterklappen van,
Lasteren.
Backbiter, s. Achterklapper,,Lasteraar,
m., Achterklapster, yr.
Backbiting, s. richterletap, in.
Backblow, s. Slag met de onsgekeerds
hand, tn.
Backbone, s. Ruggegraat, yr.
Backcarry, adj. Op den rug dragend.
Backdoor, s. Achterdeur, y r.; fig. to
Look for a —, Uitvlugten zoeken.
Backed, adj. Een' mg hebbende,
Backfriend, s. Valsche vriend , Yerrader , tn.
Backgammon, s. naam van eene soort van
triktrak.
Background, s. Achtergrond, tn.
Backhouse , s. Achtergebouw, o.
Backpiece, s. Rugstuk (eener wapenrussing), 0.
Backroom, s. Achterkamer, yr.
Backside. s. Achterste (van lets), o.
* —, Achterste, (de billen ,) tn.* —,
Erf (achter een huic), o.
to Backslide, v. b. Alvallen, Zijne partil
of geroelen verlaten.
Backslider, a. Arvallige, tn. en yr.
Backstaff, s. Werktuig om op zee de
zonshoogte to meters; , o.

tn. * — Die den benedensten graad aan
eene hoogeschool verkregen heeft. * —, Backstairs, s. Om Achtertrap , vr.
Backstays, a. plur. schecpsw., Kabel s,
Ridder van de benedenste klasse , m.

BACK
die den mast verhinderen voorover te
Yellen, tn. meerv.
B4ckstitch, s. Stiksteek , vi.
Backsword , s. Zwaard met eene enkele
scherpe zijde , o.
Back- tools, s. pl. Boekbindersstempels ,
m. meerv.
Backward, adj. (Backwardly, adv. ) Achterkik , huiverig , of dralend;
ook : aveinig vorderende in p et aanleeren
van lets ); to Be — TO do a thing , Tiaeg
, adv. , zie
zijn om jets te doen. *
, a. her ledene ,
Backwards, *
Backwardness, s. iLhterlijkheid , vr.,
zie Bac.mard; His — TO 2, ()d works
Zijne afkeerigheid van gsede Ives ken.
Backwards , adv. R ggeitygc , As e if it ;
(het laatste ook fig. ) ; Ailtetwaarts.
* —, Terug. * —, Ten achteren crnet
betrekking tot plaats of tijd .
toBackwound, v. a. Van achterenwonden.
Bacon, s. S, ek , o.
Bocolometry, s. Meten met stokken of
staves, o.
Bad, adj. Slecht, (niet goed, bedorven ;
bedervende ; niet wel , ziek); I. - >R.
the eyes , Slecht of Kwaad voor de oogen;
2.) - OF a fever , Ziek aan eene koorts.
Bade, pret., zie to Bid.
, Kenteeken ,
Badge , s. Lens, yr. *
Merk , o.
to Badge , v. a. Merken , Door een
merkteeken onderscheiden.
Badger, s. zeker dies, Das , m.
to Badger, v. a. Kwellen , Plagen.
Badger, s. 0,,koo,, er,, Voork000er,, m.
Badinage, s. Sehe, ts , yr. , jok , o. en In.
Badly , adv. , zit Bad.
Badness, s. Slechtheid , y r., zie Bad.
to Baffle , v. a. Ontduiken. * —, In verlegenheid brengen. * — , Ten onder
engen.
Baffler, a. Die iemands oogmerken verijdelt.
Bag, s. Zak , (waarin lets gedragen ,
of waarnaar eenige hoeveelheid bet ekend
wordt ; bit dies-en , de zak of blaas ,
wake eenig bijzonder y ocht bevat , gelUk
het vergifder adder s,) tn. ; fam. With —
and baggage , Met zak en pak. * ,
Haarzak , m.
to Bag , v. a, Zakken , Ira tenets zak doen.
* —, Met eenen zak beladen. * — , NJ'
bidet. , Bekleeden , Omgeven.
B.igatelle , 8. Benzeling , vr. , Bagatel , o.
Baggage, s. Pakkaadj e , (van eel; leENG. A. DUTCH DICT,
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ger,) yr.* —, Slecht vrouwmensch, o. ,
Slet , yr.
Bagivo, s. Badhuic ; fig. Bordeel , o.
Ba_ pipe , s. Doedelzak , m. , Zakeifp , yr.
Bagpiper , s. _Thedelzaks,oeler,, rn.
Bagite te, s. in de bouwk. , Rondstaf, m.
to Bail , v. a. Burg zijn voor (eenen
gevangene).
, eerier; gevangene)
Tot bo, gstell:ng toelaten ; to oUT a
friend, Geregtel;ge bo; g voor eels' vriend
blijvcn.
Batt , s. in regten , Vrijlating onder
borgs ‘ elling , * , Borg. * ,
Bo; g ^ ogt , in.
B,ua.)ie, adj. in regten Eene vtijlating
under Borg, g kunnende verwerven.
Bail • bond, s.L"eivrjs ors te verschijnen , o.
Bailee , s. Degene , aan wien goederen zifra
toevertrouwa.
Bailiff, s. Schout. * —, Onderrentmees'
ter ,
Ba; iwick, s. .dmbtsgebied van eenen
schout , o.
Bolment , s Teruggave van toevertrouwd
goeii , yr.
Bailor, s. Die goederen toevertrouwt.
Bail piece , s. Bewijs van borgtogt , o.
Bally, s. verkorting van Bailiff en
Bairn , s. provinc., Kind, o.
Ba t , s. Lokaas , (eig. en fig.,) o, *
Vervetsching (op ref;), yr.
to Btu , v. a. Lokaas uitzetten voor
(dieren) * , op reis , Voedsel ter verve; seeing geven aan , Laten vreten. * — ,
(hond,n , enz.) Aanhitsen.
, v. u.
(op seize) Pleiste; en.
to Bait, v. a. Aanrallen. *
, Met help
van anderen tei3te; en , klagen. * , v. n
bij de I'm/krill , Kiapwieken (en zich tot
den strijd bet eiden
Baitingp lace , s Pleisterplaats , yr. * —,
Strijtiperk voor een dierengevecht), Q.
Baize, s. zekere stof, Baal, yr.
to Bake, v. a & n. Bakken.
Bakehouse . s. Bakhuis , o. , Bakkeril, yr.
Baker, s. Bakker, m.
Bakery, s. Bakkerif, y r. , Bakhuis met
zijn toebehooren , o.
Baking, 8. Gebak. * —, Baksel , o.
Balance ,.s. Weegschaal , vr.; van daar
Vergekkcn van Owe: dingen.
,
0,cravigt (in het regen), o. * ,
Tegenwig; ,GelÜk gewigi , o; van daar :
iictgeen mien behoett om eene rekening te
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vere even, Balans. * —, in eon uurwet- , Onrust, yr.
to Balance, v. a. Wegen. * —, In evenwigt brengen. * — , (eene tekening)
Vet efirenen. * —, v. n. Weifelen , Besluiteloos z'o,o, Zarzelen ; He balanced

DANA
Ballad - maker , s. Liederdichter, tn.
Ballad- monger, s. Liedjeszanger,, vs.,

Lledleszangster, yr.

Ballad- style, s. Liederstijl, ns.
Ballad- tune , s. Witze van een lied , yr.
Ballad • writer , s. Liediesschrilver, m.
a moment ABOUT printing the book , Ballast , s. Ballast, Scheepsballast, tn.
IIij was een oogenblik besluiteloos omtrent to Ballast, v. a. Ballasten, Net ballast

het drukken van het boek, d. i. of hij

voorz'en.

Vervalschen.

Stemballetje. * — , Ballotteren, o.,

* —, Schadela.

ke/ssk.

het boek drukken zou.
Ballast - shot , adj. Scheefgeballast.
Balancer, s. Weger, m., zie to Balance. Ballatoon, s. naam van e'en vrachtschip
Balass , s. Balastobion, m.
in de Oost.
Balcony, s. Balkon, o.
Ballatry, s. MILTON, Lied, o.; zie Jig.
Bald, adj. Kaal, Haarloos; fig. Kaal , Ballet, s. Tooneeldans, no., Ballet, o.
Zonder deftigheid. * — , Naakt, Niet Ballistic, zie Balistic.
bekleed; fig. Naakt, Zonder sieraad.
Balloon, s. Luchtbol. * —, Ronde kloot
Baldachin, s. Troonhemel, tn.
op eene zuil, no. * —, bij scheik. ,
Balderdash, S. Poespas, no.
Matras , vr. , Groote ontvanger, tn.
to Balderdash , v. a. Vermengen of Ballot, s. Stemteeken in het ballotteren,
Baldly, adv. , zie Bald.
Ballottage, yr.
Baldness, s. Kaalheid, Haarloosheid, yr. to Ballot, v. n. Net geheimo tnerkjes
* —, 'overlies van haar,, o. ; fig. Kaal- stemmen, Ballotteren.
l;eid (van still), yr.
Ballotade , s. in de riosch. , Sprong tusschen
Bald- pate , s. Kaal hoord, o.
twee pilaren, 111.
Bald - pated , adj. Kaalhoofdig.
Ballotation , s. Stemming met geheitne
Baldrick , s. Gordel. * —, in de aardrOsk., merkfes , Ballottage, yr.
Dieretoriem , tn.
Balm , s. Balseni, tn.* —, Nelisse , vr.,
to Bale, v. a. .Ballion ; to - OUT the Citroenkruid , o. * — , als : — of
water, Het water althoozen; to - OUT Gilead, Balsernkruid, o. * — , Illekka.
a boat, Eene boot uithoezen.
balsem, on.
Bale , s. Baal (van goedes en), yr.
to Balm, v. a. Balsemen ; fig. Verzachten.
to Bale, v. a. Tot eene baal pakken.
Balm- apple, s. Balsemapi el , no.
Bale, s. veroud. , Ellende, Ramp, vr. Balm - gentle, Balm - mint , s. IIIelisse ,vr.
Baleful , adj. (Balefully, adv.) Droevig. Balmy, adj. Dalsemachtig; fig. VerkwikBalister, s. , zie Arcubalist.
Balneal, adj. Van een bad.
Balistic, adj. Op werpgeschut betrekking Balneary, s. Badkarner, vr.
hebbende.
Balneation , s. Baden, o.
Balk, a. Balk, tn., zie Bulk. * —, Balneatory,, adj. Tot een bad behoorentle.
ongeploegd gelatene sirook lands, Scheid- Balsam, s. Balsem, tn.
voor. * — , Onverwachte teleurstel- Balsam- apple, s. Balsemappel, tn.
ling, yr.
Balsam4;, Balsamical , adj. Bahemachtig.
to Balk, v. a. (Onverwacht) to leer Balsam - tree , s. Balsemboom, tn.
stellen ; to — one OF a thing, a.) lernand Baltic, adj. Baltisch. * —, s. Baltisclze
in jets to leer steilen ; b.) Iemand iets zee, yr.
eioen missen , Iernand lets doenverliezen. Baluster, s. Baluster, tn., Stilltje, o.
Balker, s. Ietnand,'die te leur stelt. * — , Balustered , adj. Net balusters.
in de haringv., Man op de kust, die Balustrade, s. Balustrade, y r. , Hek, o.
ecn teeken . geeft ono aan to 1w:fun , waar Bamboo, s. Bamboos, Bamboesriet, o.
de l,aring os , vs.
to Bamboozle, v. a. Bedriegen.
Pa i l, s. eenig bolvormig ligchaarn, Bal, Bamboozler, s. Bedrieger, en.
Kloot, Bol, Kogel, tn.; The — of Ban, s. Openbare afkondiging, vr.*--,
the eye, Oogappel.
KerkeWee ban. * —, Riiksban, tn.
Fall, s. Danspartii, y r., Bal, o.
to Ban , v. a. & n. Den banvloek slit.
Ballad , s. Lied, o.
spreken. # —, Verbannen.
is. Ballad; v. n. Liedjes dichten of zingen. Banana, s. Pisangboom , m.

BAND
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Betide , vr. , b.) to --something OUT of one's mind,
Bef, vr. *
Troe), tn. *
in de .lets nit zun geheugen verbannen.
Verbanner, m.
boulek., Plat dekstuk, 0.
Banisher ,
to Band v. a. Met eenen band ombinden. Banishment , s. Verbanning , y r. Bannis* —, Tot eene bende vereenigen; to — sement, o.
Aardhoop ,
OVER one's eyes, kmantis oogen ver- Bank, s. Oever. *
binden. * —, v. 0. Zich vereenigen.
Dijk , m. *
Zandbank. * —, Bank
Bank , iVisselbank
Bandage , s. Bindsel.* —,Wheelmeeeteis, (van r oeVers). *
of Speelbank. * –
Verband, o., Zwachtel, m.
Bank van eene
yr.
Oast
Ind.
zijden
deoek,
Bandana, s.
drukpers,
Bandbox , s. (Ligte) dons voor lint , en to Bank , v. a_ ( Geld) in eene bank leggene
dergellike, y r.; prov. He looks as if he
Bedarnmen.
came out of a — , Hij is zao net; es, Bank • bill, s. Banknoot , yr.
alsof laij nit een doosje beam.
Banker, s. Bankier,, m.
LaYstje , o. Bank n ote, s. Banknoot , yr.
Bandelet , S. Zwachtel , in. *
Bankrupt , adj. B.:nkerot
Bander , s. Die zich vereenigt.
Bankeroet.
Banderet , s. in Zwitserl., Legerhoofd, o.
s. Bankerottier,, Bankeroetier,,
Bandit, Banditto , s. (plur. Bandits en m.; He is a — To all manner of understanding, Hi/ heeft alle gezondverLealed
Banditti , ) Bandiet, vs.
Bandog , s. Bandrekel, Kettinghond, redo ' en.
Bankruptcy, s. Bankerot, Bankeroet,
Bandhond; fig. Ondeugende hand, ni.
Bandoleers, s. pl. Bandelier, m. * — , o. , Bankbreuk , yr.
Patroontasch, y r.
Banner, s. Banker, yr.
Bandrol , S. , zie Bannerol.
Bannered , adj. Met banieren.
Bandstring, s. Koord aan een' band, y r. Banneret, s. Vaantje, o. *
Baander* —, Bal- heer,, m.
Bandy,, s.' Kolf, Klik,
slaan, o.
Banneroll, s. Piaggetje, o.
to Bandy , v. a. Heen en weir slaan.* —, Bannock , s. Gerstekoek , Haverkoek, m.
Over en weir slaan; ook: Over en weer Banquet , s. Gastmaal , o.
geven. * —, Hutselen.
to Banquet , v. n. Banketteren, Gastere•
ren ; I-Ie banquets upon bread and water,
Bandy - leg , s. Krom been, o.
Bandy- legged , adj. Krombeenig.
Hij vergast zich aeon brood en neater,
Bane , s. Vergif *
Kwaad, Ver. Brood en water zijn een feestmaal voor
dell, o.
hem. *
v. a. Onthalen.
to Bane , v. a. Vergiftigen.
Banqueter , s. Banketteerder,
Baneful, adj. Vergittig.*—,Vertlerfelijk; Banquethouse , Banqueting - house, s.
The wolf is — To the fold, De wolf Gastereethuis, o. (ring, yr.
is verderfela veer de kudde(schapen). Banquette, s. Bank aan eene borstweBanefully,, adv. Verderfelijk.
Banshee, s. Iersche fee, yr.
Banefulness, s. Ye, giftigheid. *
Ver. Bansticle , zie Stickleback.
Bantam, s. naam van een' vogel.
derfelijkheid, yr.
to Bang, v. a. Benken, Ilfrossen. * —, to Banter, v. a. Voor den gek houdetz.
Row behandelen, Keen en weir stoo4n. Banter, s. Gekschering, yr.
Banterer, s. Geksckeerder,
Bang, s. gemeen, Slag, Dof,,
to Bangle, v. a., dock meestal: to — Bantling, s. Kind (in de lures), o.
AWAY, Verkwisten , Vermoorden, Ver. Baptism, s. Deep,
, Doopse1 , a.
knoeVen, Verkwanselen.
Baptismal , adj. Tot den (flop behoorende.
Baniau, s. in de Indiên, zekere morgen- Baptist, s. Dooper, 171, ; zie Anabaptist.
japan. — naam van zekeren boom.
Baptistery, s. Doepplaats, yr.
to Banish, v. a. Verbannen; to — Baptistical , adj. Von den deep, Doop...
one PROM (of, gelijk dikwills plants to Baptize, v. a. Deepen; to — into an
heeft, met uitlating van from) the irreconcilable enmity with sin , Door den
country, Iemand nit hetland verbannen; deep tot eene onverzoen1Re vijandschap
to — FROM the mind, Uit de ziel of met de zonde brengen.
het geheugen verbannen ; 2.) to
OUT Baptizer, s. Deeper,
OF, a. ) To — one out of the kingdom, Bar, s. Houten spit , y r. of boom, tot
Iemand 10 het koningrijk verbanneb; shilling, Slagboom, Sluisboom. *

Band , s. Band, m. *
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ifefboom. * , Grendel, m. * — Klip ,
Zandbank (bij den mond van eene
haven). * — , Verhindering (in het
, Balie, yr. (van daar :
algem.) *
, Regfbank;) verder, in regten:
Exceptie Tegempraak 5 cm party niet
entvankeliik to verklaren, y r. * , in
de muzik, Lin tot aficheiding der
maten, yr. * , in de wai enschildk.,
Balk (in een wapen), m. * —, van
paarden, Dat gttleehe van het tandvleesch, waar nooit tanden groeijen.
* —, van cene drukpers , Dtgel ,
• —, van kant , Grand, m. * —, van
eenen schoen, 1Vaad , m. *
in eene
herberg , Teonbank , (plaats aan de deur
waar de kastelein het g,ld ontvangt ,) yr.
to Bar, v. a Net eenen bolt]; opgrendel
sluiten ; fig. Vet hinder en, Beletten.
biz. in regten, Niet ontvankeliik doen
verklaren ; a. ) to -- FROM , a.) to —
one FROM a coast, Iemand van eene
bust af harden of vet wgrdet d houden ; b. )
to — one FROM a thing, Iemand van
lets vitcluiten; 2.) to - UP a door,
Eerie deur met bassoon 51,,15en.
Wee'rhaak Caan
Barb, s. Baard.
--, Paatdetnig, o.
tr.
eenen
* —, Ba, bafticch paard, o. *
Barbarif , che d ff, yr.
to Barb, v. a. (Den baard)scheren. ,
Weirhaken a-an (rifien) makers. * —,
(Een paard) met zjin twig bekleeden. *—,
(eenen kreeft) gesnfiden , Voordienen.
, Klein
Barbacan , s. Brz,gginhoold. *
Scnietgat, o.
boiwerk. *
, Vreemdeling.
Barbarian, s. Wilde. *
Barbaar, Wreedaatd, tn. *
adj. Wild.
Barbaric, adj. Vreemd , Uitheemsch, Uit
verre landen gehaald. * — ,0,,beschaafd.
Barbarism , s. eene met den aard del taal
strife ge spreekwize Barbaaf s
alit— , Onk,nde in wetendrukking.
schappen of kunsten. * —, Rurheid,
Troe4heid van manieren. *
Wreedheld, Barbaarschkeid, yr.
Barbarit y , s. Wilt/he:7i ,Onbeschaafdheid.
*
, krz: eedheid , Barbaarschhefd. * —,
Onze=verheld van taal , yr.
in, Barb, ' toe, v. a. Barbaarsch makers.
13^rharons , adj. (Barbarously , adv.)
Barbaarsch.
1-3,r1. ' arniisnes ,
Barbaarschheid, vr.
Bnrbated . adj. Gehaard. * ,Ingekeepx.
to Barbecue, v. a. (een vat-ken) In zifn
geheel op den rooster braden.

BARG
Barbecue , s. Eon langc het rvggebeen
opgehakt , en wo rts fn zijn geneel op
den rooster gebraden yarken,o.
Bar bed, adj. Gebaara. *
, Met eenen
warhaak vootzien. *
van parden,
Geluigd.
Barbel, s. zekere visch, Barbeel,
Barber , s. Varbier,, Baard5c1ieerder ,m.
ro Barber, v. a. Schoen en kleeden.
Barbermonger, s. Fat, Kwait , m.
Barberry , s. Berberisse , yr.
Barberry . tree , s. Berberisseboom,
Bard , s. Bard , (dichter, zanger,)
Bardic , Bardish , adj. Van tie harden.
Bare, adj. Naakt , Boot, Onbeaekt ; ook:
Ongedekt, Met den hoed af. *
BenYouth' g , Onversterd. —, .Kaal , Afgsleren. * , Kaal, Arm. * — , Enka,
Niet zarnengevoegd; to Be — or money,
etc. , Van geld, enz. ontploot Zijn Geen
geld, enz, hebi)en,
to Bare , v. Ontblooten ; to — a tree
OF its bunches, Een' boon; van zine
tak-ken ontblooten.
Bare . pref. verond., zie to Bear.
Barebone , s. Mager inensch,
Geraamte, o.
Bare . faced, adj. Onbedekt van gelaat.
*
Schaamtdoos.
Bare • acediy,, adv. Onbeschaa,f7d.
Bare • facedness , s. Schaamteloosheid
Stoutheid, yr.
Bare - foot, Bare - footed , adj. & adv.
Barrevoets.
Bare - headed , adj. Ongedekt, Met het
hoop eerbiedshatve onibloot, Net den
hoed al:
Barely, adv. , zie Bare.
Bareness,
Naaktkeid, Ontblootheid.
*
, On,fblootheid
Arnoedigheid,
btfiz. in kleetting vv.
Bartul , adj.
SIIAIaSPEARE, Vol
ei'erpalen.
Bargain, s. Koop , tn.; Into the — , Op
den koop toe. * , 0 vereenkomst , yr.
to Bargain , v. n. Len' koop sluiten ,
Over eenen koop onderhandelen ; a.) to
- AWA Y , Verkoopen ; 2.) to - FOR
a thing wiTH one, Met iemand over
of wegens lets onderhandelen. * — , v. a.
Verkoopen met teitz'gt op whist.
Bargainee , s. Kooper, m., Koopcter,
*— ,.dannemer, in. of Aanneentster,, yr.
(van een yerdrag).
Bargainer,
Degeen , die eenen koop
aanbletit , Verkooper, tn.
Barge , a. Vracht. of .1),1eizirrs knit vr.
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Barge - man ,

t. Schulternerder, m.

Barge - master , s. Eigenaar eener
barge , tn.
Barger, s. Schipper van eene vracht- of
pleizierschuit,
Barilla, s. plant in Spanje, war-et-nit het
beste loogzqut verkregr,nz avordt. * —,
Barillaloogzont o.
Barium, s. zeker metaal, de basis van
Baryta.
inzond., Schors ,
Bark s. Boomschors. *
Schnit, yr.
Eek. *
to Bark, v. a. (boomen) ran de schors
ontblooten.
Bassen,Baren;
to Bark, v. n.
I.) tO - AGAINST one , a.) Tegen
iemand blaffen ; b.) lemand aanblafren
of aanbassen ; 2.) 10 - AT, a.) "'Ianschim ien.
blaffen; b.) Op
Barker, s. Schiller, Boomcchiller,,
Barker, s. BI ffer; fig. Keifer, m.
Barky, adj Schorsachtig.
Barley , s. Gerst, vs..
Barley bread, s. Gerstebrood, o.
Barley - corn, s. Gerstekorrel , vr.
Barley - mow , F. G , tnte ptijt , vr.
Barley -sugar , s. Gerstesniker, yr.
Barley- water, s. Gerstewater, o.
Barns, s. Gest G iet. vr.
Barmaid, s. Bfiffefjuffer, yr.
Barney, a'ij.
Barn , s. Schunr, yr.
Barnacle, s. Eendenmossel. * —, Boomgrins , vr * eukel pl. Barnacles,
Neuspranger, tn.
Barol q e , s. , zie Carbonate of baryta.
Barometer, s. Barometer, m.
Barometrical, a ij. Den barometer betreffende.
Barometrically, adv. Door middel van
den barometer.
Baron, s. Baron, Vsilheer * in
regten , Man (met betrekking tot de
Isuisvrouw), In.; — and femme, Man en
Vro tsw.
Baronage, s. Baronschap, o.
Baroness, s. Baronet, Vrijvrouwe, yr.
Baronet , s. (in Grootbritt.) tie laagste
erfelifke rang, zijnde beneden baron,
en boven ridder.. Baronet, tn.
Barooetage , s. Baronetschap, vr. en o.
Baronial, adj. Van eene baronnij.
Barouche , s. naam van ten oten riittlig.
Barony, s. Baronnij , Vrije heerlikheld , yr.
Baroscope, s. soort van barometer, Baroscoop, m.
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Barracan , s. soort van grof kamlot
Barkan,
Barrack , s. Barak (voor foldaten .), yr.
Barrator, s. Twitter. * Bevorderaar
van regtsgedingen, m.
Barratry , s. Veroorzaken van regtsgedingen, o.
Barrel, s. Ton, vr. , Vat. o. * voor
verscheid. holle Bingen, als: The — of
a gun, De loop van een geweer ; The of
the ear , De holligheid in het not achter
de trommel ; Thundering barrels, in het
Dondervaten , Vaten met granaten en andere vuurrerkengevuld, om
eene uitbarsting to veroorzaken.
to Barrel, v. a. In een vat doers , Tonnen ,
Vaen ; to - LP, In een vat pakken,
Tonnen.
Barren , adj. Onvruchtbaar, Nietsvoor t•
brengende, Dor. *
Schraal , Niet
overvloedig. * Niet schrander van
geese; — or something, Schraal van
lets voorzien.
Barrenly, adv. Onvruchtbaar, Dor.
Barrenness, s. 0 nvruchtbaarhei d Onvatbaarheid ter geslachtsvermeerdering. *—,
Onvruchtbaarheid , Schraalheid Dor, Dorheid in vivdingskracht.
heid. *
Schraalizeid van stoffe. , bij
*
godgel., Ongevoeligheid, y r.; — OF invention , Ge,tek aan vinding.
Ba rren - wort, s. eene plant, Bisschopsmutt , vr.
Barrful , adj. ,'zie het betere Barful.
Barricade , s. Verschansing (of eenige
andere ofgeworpen verhindering tot al
snijding van eenen weg),Versper; ing,vr.
to Barricade, v. a. door eenige opgeworpen verhinduiEag afnijden of afiluiten ,
.Thrricaderen, Versperren; to — ur:,
Toesluiten,
Versperren.
Barricado , zie Barricade.
to Barricado , v. a. zie to Barricade;
to — one FROM , Iemand van ... afof uitsluiten.
Barrier s. Slagboom, m., Barriêre, vr.
*
Bike andere verhisadening tot al
sluiting vast eenen weg.* —,Grens,vr.
Barrister, s. Praktiztin, Regtsgeleerde,
die bit eene regtbank toegelaten is, m.;
An outer —, Een gewoon praktizijn,
die voor de balie pleit ; An inner — ,
Len ra ,td,heer ofvoornamer egrgeleerde,
die binnen de balie
Kruiwagen. * — , Kleine
Barrow,
heuvel ofaardhoop. . sn.* —, in de zoutw.,
de gelaante van een
Teenen kole ,
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suikerhrood, in hetwelk het zout to droos
gen gezet wordt, o.
Bar-shot, s. Stangkogels, tn. ?Beery.
to Barter, v. n. * , v. a. Per.
ruilen; I.) to — AWAY , Verruilen ;
2.) to — ( AWAY) a thing FOR another,
Een ding tegen lets anders y e, railen.
Barter, s. Railing, vs., Ruilhandel, m.
Barterer, s. Rffiz'er, tn.
Bartery, s. Handel bij mulling, Ruilhan•
del , tn.
Barton , s. Lander//en van een leen, yr.
van een leengoed, o.
meery . *
Buitengehouwen, o. Ineerv.
*
Bartratn, z'e
Baryta, Barytc , s. zekere zware aarde.
Barytic , adj. Van de baryta.
Barytone, s. in de muzilk , Barytoon,
m. * Gricksch woerd zonder accent
op de laatste lettergfeep, o. * — , adj.
Zwaar van Coon.
o., Zuilsteen, an.
Basalt, s.
Basaltes, s. , zie Basalt.
Basaltic, adj. Bazaltachtig.
Easaltine s. Bazaltachtige horenblende.
*
yr.
Basanite , s. Toetssteen , tn.
Base, adj, Laag ; fig. Gcrneen , Laag ,
Onedelmcedig , Snood. * , van met glen,
, van getviden ,
f ie. "
Zander
Goof. * , Alhankeiijk, : A — csiurr,
Eerie ondergesch:kie regthank ; A —
estate , — fee, Een leen, dat enkel tot
iredero/,zegging van den liter der !teem/o klieid bezeten woide ; — temnts,
s. GrowlDienstdoende vassalen. *
Piaats , Van
slag, m., Basis.
waar een wedloop hegira. * Bas
snaar. * — , in de vergezigtk.,
Grondliin , yr. * —, in de ontleedk. ,
Breeds deel van het hart, avaaraan de
twee hartklepjes zijn. * —, in de geschu
gist. , Kleinste stuk kanon , o.
zekere visch, Zeewolf, m. * — , zeker
, oud landelijk spel.
to Base, v. a. Op een' grondslag of basis
stellen.
Baseborn, adj. In onecht geteeld, Bastaard.
OnderBase court , s. Basse tour.
geregt , o.
Base tstate , zie Base tenure.
Base knotgrass, s. Wwei ich , m.
Baseless, adj. Zonder grondslag.
Basely, adv., zie Base.
Basement, s. Grondslag, m. * , Benedenote verdieping, yr.

Base minded, adj. Laagharag.
Base-mindedness, s. Laaghartigheid,, yr.
Basenet, s. Helm, m.
Base rocket , zie Reseda.
Base viol, s. zeker snaarspeelt. , Basviool , yr.
Bashaw, s, bij de Tttrken, P acha, B assa, tn.
Bashful, adj. (Bashfully, adv.)Bedeesd,
Beschaamd.
Bashfulness, s. Berchaaindheid, yr.
Basil , s. Schuine kant van een' belted, m.
to Basil, v. a. Schuin sigpen.
Basilary, adj. hi ontleedkund. ,
Voornaamste, Eerste.
Basilic, zie Basilical.
Basilica, s. Vorstelsuke ofPrachtige zaal.
* Prachtige kerk. * —, Hoofdader
de, bovenarms, yr.
Basti ; cal , adj. Betrekkelijk de hoofdader
des bcvenarms.
Basilicon , s. Koningszalf, yr.
Basilisk, 6, zekere slang, Baziliskus,m.
zeker stuk geschut.
Basin, a. Kom, (zeker gereedschap vat)
aardeweric , ook : kleine sever, of stilstaaud water). * —, Veillgheidshaven.
—, Schaal van eene weegschaal , yr.
Basined, adj. Als in eene kom heloten.
, Basis, yr.
Basis, s. Grondslag ,
to Bask, v. a. (In de zonnestralen, coin.)
koe s teren. * v. n. Zich (in de zonnestralen, enz.) koesteren ; r.) to AT the fire , Zich bij het vans koesteren;
2.) 10 - BEFORE, Zich voor (het vuur)
koecteren ; 3.) to — (one's self) IN the
s un Zich in de zon koesteren, baden.
Ba,ket, s. Bland, y r. , Kos f, m.
ro Basket , v. a. In eene ?sand doen.
Basket-hilt , s. Getraliede degeng: cep, yr.
Basket-salt, s. Nandjeszout , o.
Basket-tenure, s. Leen van landerfien
tegen de dienst van het maken van maneiewerk voor den tossing, o.
Basket-woman, s. Vrouw, die met eons
wand ter mat kt gaat, yr.
Bason , zie Basin.
Bass, s. (spr. Bees) in de muz0 , Bat,
Yr.; Thorough —, Generale has, Door.
gaande bar, y r. * —, adj. Lang ,Diep.
Bass, s. Baars, m. — , Mat, yr.
Bass clef, Bass cliff, s. Bassleatel, m.
Basset, s. een kaartspel, Basset, o.
Bassoon , s. zeker blaasspeeltaig, BasB on, yr.
Bass-relief, s. Half verheven snifwerk
Bas-relief, o.
Bass-string, s. Barsnaar, yr.
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Bass-viol, s., zie Base.viol.
Bass-voice, s. Bas, Basstem, yr.
Bastard, s. Bastaard, m. *
, adj. Onecho.
to Bastardize, v. a. nor een onecht kind
verklaren.
Bastardly, adj. & adv. ills een bastaard,
Onecht.
Bastardy, s. Onechte geboorte, vr.
to Baste, v. a. Met eenen stok slaan.
* als keukenw., Bedruipen; prov.
to — flints with butter, Den moriaan
wasschen. *
bif naaist. , Met losse
steken aaneen rilgen, Hechten.
Bastinade, v. a. Met een' stok op de voetzolen slaan (als eene straf in Turkili);
to — one TO death , Iemand (op the
wilze) doodslaan.
Bastinade, s. Straf met den stok, yr.
to Bastinado, zie to Bastinade.
Bastinado, zie Bastinade.
Basting, s. Slaan. * —,Bedruipen.* —,
Hechten, o., zig, to Baste.
Bastion , s. Bastion, o.
Bat, s. Vledermuis, yr.
bff het cricket,
*
Bat, s. Stok,
Balstok , m.
Batable , adj. Betwist, enkel gebr in:
— gronnd, Grond, waarover geschil
was , of dezelve tot Engeland of Schotland behsorde, m.
Batch, s. Baksel, (zoo veel brood als in
eons gebakken wordt,) o. * eenige
andere hoeveelheid, die to gelilk woodt
toebereid.
Bate, s. veroud. , Twist, Geschil , o.
to Bate, v. a. (Abate,) Verminderen ,
Korten. * —, Den pries lager maken.
* — , Minder eischen. * ./Ifsnifden;
i.) to — one inch FROM, Een' duim
opgeven van ; 2.) to-- OF one's speed,
Zojn' speed verminderen. * v. n. in
de valkenj., Klapwieken, waarmede de
valk toont to willen van de hand of kruk
afvliegen.
Bateau, s. Lange ligte boot, yr.
Bate-breeding , adj. Twist yerwekkend.
Bateful, adj. In gesclzil.
Batement , s. Vermindering, Korting,
y r. *— , iffilag ,
Bat fowling, s. Vogelvangen ke. nacht,
(wanneer de vogels op de takken slapen,)o.
Bath, s. Bad, o. * zekere Hebt eeuwsche
maat van 71, gallons, Eph4 , vr.
to Bathe, v. a. Baden. *—, Door uitwendig
warm vocht verzachten, Betteet. * —,
Bespoelen; a.) to Be
Wasschen. *
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bathed art tears, Zich in tranen baden;
2.) to — W'r.TH wine, Met we! n bevochv. n. Zich baden.
tigen. *
Bather, s. Bader, m., Baadster, yr.
Bath brussels, s. Engelsclze leant, yr.
Bathing, s. Baden, o.
Bathing tub, s. Badleuip , yr.
Bathing-place, s. Badplaats, yr.
Bath metal, s. Spinsbek, o.
Bathos, s. in de dicht., Dalen, Bathos, o.
Bating, prep. Voorbehoudens, Uitgezon.
deed.
Batlet, s. Linnenklopper, (vierkantstuk
hout tot het kloppen van linnen . gebruikt,) m.
Batoon , s. Knrappols M. Knods , yr.
Baton, s. Maarschalkstaf, on.
Battailous, adj. b ,&11141,Torr, Krijgchaftig.
Battalia, s. Slagordb ,vr. * , Gros vats
het Leger, o.
Battalion, e. in het let..ijgsw. , Bataljon, o.
to Battel, v. a. Mesten. * —,Pi.uchtbaar
maken. * —, v. n. Vet worden. *
te Oxford, Schuldig, zilt; voor kost.
Battel, s. teOxford,Studentenrekening, yr.
Battel, s. veroud. , zie Battle.
Batteler, s. Student to Oxford, die schuldig
is wegens den kost, tn.
to Batten , v. a. Mesten , ( y et maken of
vruchtbaar maken.) * — , v. n. Vet
worden; fig, In overvloed Leven; I.) to
-- IN ease, Zich in geonak baden; 2.)
to — oN, Zich yergasten aan.
Batten, s. bil timmerb, stukfe bout v an
twee tot vier duituen breed, en een'
dr k , Lat, yr.
to Batten , v. n. Overhangen.
Batter, s. Beslag ,(beslagen mengsel.)o.,
to Batter, v. a. Kloppen. * —, Dear
kloppen afililten, Vernielen. * eikt
grof geschut bestoken.
Batterer,, s. Vernieler,,
Battering-ram, s. Stormram, Muurkreker , m.
flattery, s. Vechtpartil, yr. * —, Belegeringstuig , o.
Batteril, yr.
Battle, s. Gerecht, o. *
, Veldslag ,
Slag , m. *
Linie (van een leger
in ilagorde), yr.
to Battle, v. n. Slag4everen, Vechten,
Strijden ; t.) to — FOR a thing, Om
ices strilden ; 2.) to — WITH one, Met
iemand vechten.
Battle-array , s. Slagorde , yr.
Battle-axe, s. Strildbill , yr.
Battledore, s. Palet, (tot zeker sped ,)
y r. *—, ilbebord, o.
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Battlements. Tinue *
Borchvering,vr.
Battlemented, a(J. lifet tinnen.
Battler, zie Bat cler.
Battologist, tn. Iron y 7;kramer,, ,n.
to Battologize , v. a. Nordeloos kerhalen.
Battology , s. Wcordenki aam , Woo den
pf a 17; yr.
Battoon , zie Batocn.
Batty , adj. Vleermuisachtig.
Banbee , s. iii Seh , tl. Halve penny, m.
Bavaroy,, s. erect van mantel.
Ravin, s. .Ri;sho-t,
ardhont o.
Bawble, s. Benzeiing. y r. * Zotstok,
Bawhing , adj veto, nd., Betizelachtig.
Bawcock , s. Pi. onker m.
Bawd. a. noeremaard , m., Hoevenn gardin , Nokrol , yr.
to Bawd , v. n. Ten hoer) nil honden ,
(fan. Kip en op sink houden , In warm
Yleeseh hardelen, Koppelen.
Bawdily, adv. Vii,7 . Onkrisc17.
Bawdiness, s. Vuill
Onkui , chteid, vr.
Bawdrick , s. Bandelier, Gordel,
zie
Baldrick.
Bawd y`-, a. Makrolsiihnit. o. „ Vuile nerirg.
*
,
teal. Berdeeltaal , yr.
Pawr'y . adj. Vial Onknisch.
Bawdy house , a. floe, huis , llordeel , c.
to Bawl, v. n. Balken Scht ((wren.
* —, v. a Uitroe en Otrroepen ; a.)
to - ABOUT, Rork re, 'en , IPtventen
2.) to — FOR a thing, Out lets ree'en,
Sehreeuwen, 3.) to -- out, LitschreePwen;
4.) to — T O one, 'errand toecoepen.
Bawrel , s. lazanthavik,
Bawsin , s. zeker Bier, Das ,
Bay, adj. Vaal b;
Bay , s. VI ouwelii ke lent ierboom ,
enkel in het neetv, Bays, Eci ekroon vr., Eel ekt ans ,
Ba y , Baal , y r. , Inhain ,
*
schelding i11 eene schnuc ofander geboww;
da(77 in
cok : Opening in elver, music,
eene deer of venster te p17atsen ; en:
Ruircte tvsschen twee belken. *
Opening in eerie horstrering , waar de
kanonnen door schieten. * — , bif eellen
moien , ichutsluic, aP lir men voorcaad
van water hondt 0 n7 ge raderen it deed
on goon, y r.
bij fag. , els : to Keep
( a partridge) at — , (17orr cen' pat;
staan, gelitk van den hovel gezegd tit,
tell* hoe hear aanblaft , tot dot zij
geschoten is; van char: fig. to Keep
one at — , lenient! oar het kintje houden.
to Bay, v. n. Blefen ; to - AT, AanNolen. * — , v. a. Aanblaffen.

BE

to Bay, v. a. Insluiten; to — AtiOUT

Otn ■ tuiten.
Bayard , S. Bruintfe , teen bruin taard.)
o.; prov. to Ride — of ten toes , Diet
aiostel! aarden reizen.
Bayardly , adj. Blind, Dom.
Bayonet , s. Bojinet , vr.
to Bayonet, v, a.IIIet de bajonet yerdre%ven,
door sicken.
Pays, zie Bay.
Bay salt, s. Baoizout Zeezout o.
Bay tree, s. Lau; is/ boom , tn.
Ba y-window, s. Uitstekend venster,, o.,
gebruik. Boi.v-window.
zie het thens
Bay yarn, S. Saavet , o
Bazaar, s. 0o.ctenehe mat kt,vr.. Bazar, an.
to Be , ire. . n. , Trezen. Aanm.
Bet wo, , even al, het Nederd. Zijn ,
of Trezen , tot 11111 wood gebrnikt ; en
bovendien in alle tijden met cen tegerw.
deelw. , em de vow tdu; ing yen eene h,,ndeling of toestand eau te duiden , eren
als het Ned. Aim het sail cen zij-4,
( to be wri-irg ,) de vool tduring du dete kennel; geeft , don enkel : SchrijYen, (to write. ) * , fret meet' of as- indef.
veranderde beteek. bif 1, 00/"Z al : 1.)
to -- ABOUT a thing, Aan ices (bezlE)
Z1.117 ; 2.) to - AB o UT to begin , Op
het print
, ow te beginnen; 3.) to
- AGAINST a person or thing, Tegen
iemand of jets ; 4.) to — AT play,
AT work, flan het ste'en werken zijn ;
5.) to — BY , Lr bit zr.,r; , Tegenwoord:rg
zi ; 6.) to -- FOR a person of th i ng ,
nor lerrand of lets zifti ; 7. to — IN for
half, J'oor di 1 elf: aandeel i ebbe ') ; 8.)
to - OUT , B117, -en sicken in hetgeen
teen zeggen wil, Zich Yes gissen, Dwolen;
to — out with one. Met ietnand onvi lend
ztijn, overhnop liggen; 9 ) What is that
70 same ? Woe goat tqi dat Pan? in.)
to — UP TO a thing, a.) T,t lets in
stoat zip), b.) Doen , Atinvergen , Beginned ; it.) to — well OFF better
OFF, Er ved , Deter aan zip!.
voor de onhetaalde ''ran to Be
zelf , of Van eels ander we; kw. , heeft
Let de beteek. van Zullen , _Enliven, of
!!/oaten . els : a.) We are to receive
money within an hour's titre, zullen
hinnen eel esur geld orit yargeu ; 2.) Is
that to be unclers . 00d ? Kan men dat
rerstaen? For hat price is it to be
had? nor welken pti-rs is hetvei krOgbaar?
to hoop? 3.) You are to play, Gil meet
spelen.
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BF , insep. prep. veelal ove,eenkomende
in beteek. met het Ned. Be.
Beach ,s. Strand , o. , Kuct , vr., Oever,m.
Beached , adj. Vak , Laag (van severs),
Door de golyen be,poeld
1.3( achy, acij. Oevers of Kusten hebbende.
Beac-n, s. Bank, y r. * Loopvuur,,
Seinvuur,, o.
Beaconage , s. Bakengeld, o.
Bead, s. Kraal, yr. * —, enkel pine.
Beads, Rozenkrans, Paternoster,
Beadcuffs , s.
Handlubben suet
kraaltjes , VI, Ineerv.
Beadle , s. Pedel , Bode. *
Geregtsdienaar, Diender,
Beadleship, s. Post von bode ofdiender, tn.
Beadproof. adj. van dranken,Proefhou
dead, (in zoo yea e zich kraaltjes op de
oppef vlakte vertoonen.)
Beadroll , s. Lose van personen, veer
welke gebeden wordt , vs-.
Beadsman s. Die voor anderen bidt ,
Illonnik, en.
Bead • tree , s. Paternosterboom, in.
Beagle , s. soot van kleinen jagthond,
Engelsehe windhond ,
Beak, s. JVeb, , Suave?, tn.; —,
of a ship, Bek van een schip; — of
an alembick, Hals van eenen distilleerhelm, tn.
Beaked, adj. Gebekt.
Beaker, s Drinkvat met eene tuft, o,,
Beker, Drinkbeker, en.
Beal , s. veroud., Puist, yr.
Beam, s. in de bonwk., en cob wapenschildk. , Balk. * —, Arm (van eene
weegsehaal), * , Schacht (van
een anker), yr. *— , hi; jag., Hoven,
(van eon here). * wev., Boom,
waarop het afgereefde opgerold words.
* — , Boom (Paschen de paarden in een'
stal).*—, Straal (van eenig lichtgevend
ligchaam), at.
to Beam , v. n. Stralen. * — 5 v. a.
Schieten, Trerpen.
Beam - compasses , s. Stangpasser ,m.
Beamless , adj. Zonder stralen ; fig. Dof
Beam - tree, s. soort van wilde Serkicetree.
Beamy, adj. Stralend. * —, van een
here, Hof-ens hebbende.
Bean, s. Boon, y r.; prov. Every—leas
its black, _leder gek heeft zip; gebrek.
Bpeearn,• cya, .p. e r , s. cease plant, Bootikap,

Bean -fly, s. ten insect.
Bean - goose , s. eeu vogel.
Bean - trefoil , 0. Doeneaboom, tn.
Bean - tressel , s. Boonk, tile] , 0.
tiler en sterrenbeeld,
Bear, s. zeker
Beer, m.
Brengen.
to Bear , irr. v. a. Dragen.*
, Omdragen. * , Teed; ages; , (als
*
Vei dragen , Dulden,
haat , Heide).
La)desa; I.) to — AWAY the prize, Den
w,gdragen, behalen ; 2.) to — EA(
Drug driiven ; 3.) to — DOWN , a. )
AretlerdrvNen; b.) Overtt(ffen, Overwinnen . Uit het veld slaan ; c.)Be , chawen ; 4.) to — FORWARD Voortdi liven;
5.) to — one IN hand, fig. Iernand om
. Hem bedotten ; 6.) to
den twin
Uirkouden , Vei drogen ,
— OFF,
Doorstaan, Dulden, Uitstaan;
b.) lregvceren ; c.) Schaken ; 7.) to —
one ON TO , Iemand aanzetten tot; 8.)
to — OUT, a.) Pe, dedigen ; b.)Uithouden ; c.) Dragelfik snz,ken ; d.) Geheel
heb.l, en ; 9 .) to —. 'up , a. ) Stutten; b.)
,
v. n. Dragen,
Ophouden. *
Liiden. * 2ith ged ages; 1.) to —
AWAY , Zich vetwliaeeen , Vlngten; a.)
to — DOWN, a.) Zinken; b.) L'sag
dragen (van schietgeweer); c.) Voortstevenen; s.) a o DOWN UPON, a.)
Aanstevenen op ; h.) Drukken op; 4.)
to — IN wrrx , Stevenen naar; 5.) to
— OFF , a.) Van land steken ; h.) Van
het land afhonden; 6. ) to — ON , UPON,
a. ) Ruaten of Leuven op; b) Drukken
op; 7 ) to — OUT , Uitsteken
gen ; 8.) to — T. WARDS , Stevenen naar;
9 ) to — UP Vothotiden , Volharden ,
Het lzoofd ophouden ; 10.) to — UP
AGAINST, Het hooftl bieden aan , Trotseren , Braveren ; I I. ) to UP FOR a
port , Naar eene haven stevenen; 12.)
to — UP To, Naderen ; 13.; to — UP
UNDER adNersity, Bij tegenspoed het
hoofd ophottden , den tnoed :net vet liezen,
pier ye, sagest; I4.) to — WITH, Dulden
Verdi agen ,
Ultuwan.
Bear batting, s. Beerenjagt , yr.
Bear• berry, s. eene plant.
Bear- bind , s. ecne plant, Beetwidde ,vr.
Beard, s. Naar nun den mond, Banrd.
*
, Baur d (van, korenaren). * —,
Ireérhaak OW3 eenen
m.
to Beard, v. a. Bt.]. den baard trekken ;
fg Het hoop bieden.
Bearded , ai'j. Geboof d , Met eenen baard
voos zien. * — , Met weirhaken vootzien.

Bean. cod, s. Boonenschil, vr.
Bean - fed, adj. Met boonen gevoederd.
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Beardless, adj. Baardeloos.
Bear - dog, s. Bullebijter,, m.
Bearer, s. Drager,, tn. , Draagster,, yr.
* — , Brenger,, tn. , Brengster,, vr. ;
By the —, Met brenger (of brengster)
dezes. * —, Vruchtdragende boom, tn.
* —, in de bowie., Steenen ondersc!zraging van eenen balk, yr.
Bear - fly, s. Beermot , yr.
Bear - garden, s. Beerentuin, m.; fig.
Plaats , waar het woest toegaat , yr.
Bear- herd, zie Bearward.
Bearing, s. Dragen, enz. , o., zie to Bear.
* —, Ligging of P Mats van lets met
betrekking tot lets antlers.* —, Hooding,
yr. , Voorkomen , o. * —, (van tenon
balk,) Dragt , yr.
Bearing - cloth, s. Doopkleed , 0.
Bearish, adj. Beerachtig.
Bearlike, zie Bearish.
Bear's- breech, s. eene plant, Beerenklaaow , m.
Bear's- ear, s. eene plant, Beerenoor,, o.
Bear's - foot, s. eene plant , Beerenvoet,m.
Bear's - wort , s. eene plant , Beerwortel , 771.
Bearward , m. Beerenleider,, Beet-enhoeder,, rn.
Bear - whelp , s. Beerenjong , a.
Beast, s. (eenig diet. behalve vogcls , insecten , visschen en menschen,)Beest ; fig.
Beest, (row , woest, mensch ,) o.
Beastings , s. pl. eerste vette melk teaser
koe , nadat zij gekalfd heeft , Beast,
Biestmelk , y r. , zie het betere Biestings.
Beastliness, s. Beestachtigheid , yr.
Beastly, adj. Beestachtig.
Beat, s. Slag, m. * -- , Slaan ,"o.* —,
Klopfagt , yr.
to Beat , v. a. Sloan Cook in den zin van
Overwinnen ). * —, Kloppen. * —,
(wild) Opjagen. * —, door kloppen
vermengen , Beclaan. * —, Afiverken ,
Overwerken , Door 'werken afmatten.
* —, Gewelddadig ontnemen. * — ,
Uitkloppen. * —, (eene baan e'en maken ,) Banen ; fam. to — the hoof, Te
voet reizen ; prov. It is beating the air,
Het is monnikenwerk. * —, met meer of
minder veranderde beteek. NI voorzets. ,
als : a) to — ABOUT , a.) Heen en weer
slaan; b.) Slingeren; c.) to — one's
head ABOUT a thing, Zinn hoofd over
gets broken; a. ) to — one's head AGAINST
the wall, Illet het hoofd tegen den muur
slaan ; 3.) to - BACK, Terug slaan ;
4.) to — DOWN, a.) Afilaan ; b.) lets
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nederslaan ; c.) Verminderen , Afzettetl
(den prijs); 5.) to — IN a mortar, In
een' vijzel stampen ; 6.) to — INTO , a.)
Inslaan ; to — a nail INTO a wall , _Eon'
spilker in een' moor slaan; b.) to — gold
INTO leaves, Good tot bladen slaan;
c.) Door gedurige herhaling inprenten,
Instampen ; 7.) to - OFF, Afslaan ,
Terug slaan; 8.) to — our, a.)Uitslaan;
b.) to — one OUT of countenance,
Iemand diets maken , dat hij ongelijk
heeft ; g.) to — TO pieces, In stukken
slaan ; io.) to — UP , a.) Opslaan ; b.)
Plotseling aanvallen ; it.) to — one's
brains WITH a thing , Iemand het hoofd
met lets op hol brengen. * —, v. n. Sloan.
* —, Kloppen. * —, Klotsen. r.) to —
ABOUT , Denken , Peinzen , Zoeken ; 2.)
to - AGAINST, Sloan tegen ; 3.) to DOWN , Wankelen , Besluiteloos zifn ,
ilarzelen ; 4.) The snow beats INTO the
room, De sneeuw slant (valt) in de
kamer ; 5.) to - UP AGAINST fear,
plan de vrees het hoofd bieden; 6.) to
- UP and DOWN, Heen en weir waggelen ;
7.) to - TIP FOR. soldiers, Soldaten
aanwerven ; 3.) to - UPON , a.) Hevig
of Met kracht werken op ; b.) Broaden
op ; c.) .B herhaling spreken van ,
Gestadig terug komen op, Niet ophouden
to spreken van.
Beaten, parr., zie to Beat.
Beater, s. iemand die goarne slaat , of
werktuigom mode tekloppen , Kiopper, rn.
Beatific, Beatifical , adj. Zaligmakend ,
Zaligend.
Beatifically, adv. Zaligntakend , Zalig.
Beatification , s. bij de R. Cath. , Heiligverklaring , yr.
to Beatify, v. a. Zalig maken. * — , Zalig
spreken.
Beatitude, s. Zaligheid , yr.
Beau, s. Man Hoar de mode, Pronker,, us.
Bean - ideal , s. Denkbeeldig schoon , o.
Beauish , adj. Dat eenen man naar de mode
kenteekent , Fatterig.
Beau - innnde , s. Beau monde, vr. , Fatcoen16ike lieden , an. tneerv.
Beauteous, adj. (Beauteously, adv.)
Schoon.
Beauteousness, s. de toestand van het
tegengectelde van leelük to zijn, Schoonheld, yr.
Beautifier, s. Die ofDat schoonheid bilzet.
Beautiful , adj. (Beautifully , adv.)
Schoon , ( tegenst. van Leelijk.)
Beautifulness, s. Schoonheid , y r. (d. i.
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de toestand van het tegengestelde van
leek)* to zijn.)
to Beautify, v. a. Schoonheid biizetten,
Schooner maken , Versieren ; to — a thing
WITH, lets verfraaJen met.
Beauty, s. Schoonheid , vr. zonder meerv.
(tegenst. van Leelijklaid.) * —, Sehoonheid , met meerv. (eene van die biizondere
eigenschappen , die de Schoonheid uitmaken ; ook : eene bijzonder schoone vrouw
of jonge dochter.)
Beauty -spot , s. Moesje , o.
Beauty- waning, adj. In schoonheid vet,
minaerende.
Beaver, s. Bever, In. (het dier.)* —,
Bever, Kastoor, o. (het hoar.) * —,
Beverhoed, Kastoren hoed ,m. * —, dat
gedeelte van eenen helm, hetwelk het
gezigt bedekt, Vizier, 6.
Beavered , adj. Het gezigt met den helm
bedekt hebbende. * —, Een' bever ophebbende.
Becafico , s. een vogel, kii.geneter, n2.
to Becalm , v. a. Kalmeren. * — , (een
schip) Doen sal liggen.
Became, pret., zie to Become.
Because, conj. Omdat. * — or, prep.
Wegens , Uit hoofde van.
to Bechance , v. a. & n. Te beurt vallen,
Gebeuren, Ove,komen.
to Becharm, v. a. Bekoren, Betooveren.
Beck, s. Beek, y r., Riviertje, o.
Beck, s. Knik curet bet hon/d), rn.
to Beck, v. n. 6c a. Met het hoofd wenken , Anikken.
to Beckon , v. a. Wenken ; a.) I beckoned
her INTO the room , Li wenkte haar in
de kamer, (d. i. ik gaf haar door een'
wenk to verstaan, dat zj in de kamer
zoo komen); 2.) to — one OVER to a
place , Iemand naar eene plaats wenken;
3.) to — one WITH one's hand, Iemand
wet tie hand wenken. * — , v. n. Wenken ;
to — TO one , lemand wenken, toewenken.
Beckon , s. Wenk , an.
to Beclip . v. a. verond., Omhelzen.
to Becloud, v. a. Bewolken.
to Become, irr. v. n. Worden ; a.) What
will — or him? Wat zal zirn lot Ziin ?
Wat zal er van hem worden? b.) What
has — CF him ? Wat is er van hem
geworden? , Waar is hi, gebhven.* —,
v. a. Goed staan.' —, Voegen , Passen,
Betamen.
Becoming , adj. (Becomingly, adv.)
Voegzaans. * —, Bevallig ; It is not —
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OP him , Het betaamt hem niet. Aanm.

Zelden heeft becoming eenige beheersching.
Becomingness, s. Voegzaamheid, Beta..
melijkheid. * —, Bevalligheid, vr.
to Becripple , v. a. Kreupel maken.
to Becurl , v. a. Bekrullen.
Bed, s. Bed, o. (gewone Jigging voor
nachtrust ; fig. huisvesting; ook ;limelifk ;) to Bring to —, to Bed breo/en;
ook : In de kraam doen komen ; to Be
brought to —, Bevallen, In de kraam
komen; prov. Early to go to —, and
early to rise, makes a man healthy,
wealthy and wise , De morgenstona belt
goud in den mond. * --, Bed , (in eenen
twin,) 0.; ook : Bedding, yr. (van eene
rivier, of in eene mijn.) * —, Legger
(in eenen molen), m.
to Bed , v. a. Te bed brengen of Te bed
leggen. * —, Tot bedgenoot maken.* —,
(In de aarde) zaaijen of planten. * —,
In lagers schikken; a.) to — IN, Leggen
of Poten in; 2.) to - UNDER, Leggen
under; 3.) to - WITH, Het bed deco
deelen met, Doen slapen bij , Leggen bif.
* —, v. n. Zamenwonen, Bijslapen;
to — WITH Ones wife, Bij zijne vrouw
slapen.
to Bedabble , v. a. Besproetlen,lBevochtigen; to — WITH, Bevochtigen met.
to Bedaff, v. a. veroud. , Your den gek
houden.
to Bedaggle, v. a. Bemorsen, In den
modder laten slepen.
to Bedash, v. a. Bespatten; to — wrrat,
Bespatten met.
to Bedaub, v. a. Besmeren, Bemorsen ;
a.) Bedaubed am blood, Met bloetflbemorst ; 2.) to — WITH mire , Beslijken,
Beklonteren.
to Bedazzle, v. a. Door to grooten glans
verblinden.
Bedchamber, s. Slaapkamer,, yr.
Bedclothes, s. Beddedekens, o. meerv.
Bed - curtain, s. Bedgordifn, yr.
Bedding , s. Beddeg ed , o.
to Bedeck, v. a. Versieren; to - WITn
flowers, Met hlben2en tooijen.
Bedehouse , s. Armenhuis,waar de armen
voor hunne weldoeners baden, Bedehuis
der armen, o.
Bedelry,, s Gebied van een beadle, o.
to Bedevil, v. a. Verwarren.* —, Ont.
heiligen.
to Bedew, v. a. Bedauwen; She bedewed
the tomb of her father with tears, Zsi
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bevochtigde het grat ran haar' vader met Beer, s. Bier , o.
tranen.
Beerbarrel, s. Bierton, yr.
Bedfellow, s. Bedgenoot , m. en vr.
Beerhouse,s, _B ierhuis , o., Bierkroeg,vr.
Bed• hangings, s. pl. Ledekantbehang- Beestings, zie B!estings..
sel, o.
Beet, s. Biet, vr., Bletivortel, tn.
Bcd,ght, part. veroud., zie Bedecked.
Beetle, s. Meikever. " —, Beakkato Bedim, v. a. lieneve!en,Verdonkeren. met • , in.
to Bedizen , v. a Kle2den.
to Bee:le, v. n. Overhangen.
Bedlam, s.. Krankz ;nnigenhuis , o.; fig. 13,ezlebrow,, s. Vooruitstekende wenkKrankznnige, m. en yr.
braam, vr.
Bedlarn,te, s. Krankinty.ge , tn. en vr. Beetlebrowed, adj. Met vooruitstekende
Bedmaker, s. Bcddenopmaker,, tn. , Bcd- wenkbraanwen; fig. Somber.
denopmaakster,, yr.
Beetleheaded, adj Dom, Domkoppig.
Bedmate, s. Bedgenoot , tn. en yr.
Beeclestock, s. Hecht van eenen bculehaBedmouldin , s. in de bonwk., zcker sic- mer,, o.
rand.
B,etrave , Beet -radish, s. Bietwortel , tn.
Bedpost, s. Beddestill , m.
Beeves, s. plur., zie op-Beef.
Bedpresser, s. LuiLk, m. to Bela , , irr. v. a & n. Te beurt vallen ,
to Bedraggle, v. a. (de kleederen) Be- Ovetk0men; I.) to — O F , in den zin
morsel; (door ze in het s.itik to later; van to Becume of, weld,' zeden aangeslepen).
to Ten; 2.) Some great mischief has
to Bedrench, v.a Dear en door nat make;;. berAlen TO that meek man , Val kwaad
Bedrid , a 1j. BedIegerig.
is dicn z'tchtineedigen m in overkomen.
Bedrite, s. Veorreg, en van het huwelüks- Befei, pret., V. C to Beta'.
bed , o. weetv., HuwelÜlecpligt, tn.
to Befit, v. a. Voegen, Pasren.
BLdroom, 0. Slaai kan , er , vr.
to Beloarn, v. a. Met schuim bedekken.
to Bedrop, v. a. Bedruppen
(en o. to Befool, v. a. Gek make°. * —, Veer
Bedetead ,s.Bedstede, yr. , Ledekant, yr. den gek houilen.
Bedstraw , s. Bedde,troo, o.
Before, prep. Veer. * —, adv. Vooruit.
Bedswerver, s. Die ontrouw is ann het * —, Vroeger, Eer.
huwelJksbcd , Echtb; eker , m. , Edit- Beforehand, adv. Vooruit. * —, Vooraf;
breekster, vr. to Be — WITH one , Iemand voor 417.
Bedtime, s. TiJd ont niter bed te van , m. Beforetime, ado. Eerti)dc.
to Bedeck, v. a. Gei7eel onderdompelen.
to Beforcune, v. a. Te beurt vallen.
to Bedung, v. a. Bemesten.
to Befoul, v. a. Bevuilen.
to Bedust, v. a Bevtuiv,n.
to Btfriend, v. e. Begunstigen.
Bedward , adv. BPdwaarts, Naar bed.
to Befringe, v. a Befranien.
to Bedwarf, v. a. Tit eenen dwerg maken. t, Beg, v. n, B,delen . Van den bedelzek
Bcdwork, s. Werk , wall, toe men geene leren. * — , v. a. Vetzoeken; I — your
hander; beicelt te vermoeVen, Getneik
pardon, lie vraag u em vergeving,
kelij k we, k , o.
Pald'inneer info . (in den gemeenz.
to Bedye , v. a. Geheel wet verw bedekken. sot eektr..) * — , Aannetnen ale bewezen ;
Bee, s. bekend die, tfe , Bij, vr.; fig . I.) to -- roil, a.) Sweden om; b.)
Zeer jive . ig e,t z ,i gituldi g mensal , n 2.
Bidden of Smeeken voor ; 2.) to —
Bee - bread, z'e Polion (of Flowers).
something op (we, lemand cm iers verBecch, s. Beuk , Betten'toom, tn.
zyeken, lets van iemand verlangen ; 3.)
Beechen, adj. Bcpken , Van beukenhout. to - THROUGH the world, De wereld
Bee - eater, a zeket vegeltje,B0eneter i m. dior bede,en.
Beef, s. Rund, ,tee,ch . o. * —, %Trued., Began, pret., zie to Begin.
Rend, o. A anal. Het inee,v. Beeves Begat, pret , zie to Beget.
(runderen) is nog in gebruik. to Beget, irr. v a. Telen, Gewinnen,
Beef-eater, s. verbastering van Beaufe- Voortbrengen, * —, Veroorz 'oken , Te
tier, (z ;e Yeoman of the guard , ) Ko- weeg brengen ; to — on or UPON , Ver.
ninkliike lijitrawant , on.
wekken bij (een kind bif eene weeder).
Peet% steak , s ( spr. h'efsteek, bil ons Begoar, s. Bedelaar. * —, Verzoeker,
gerneenliik:) Biefstuk , 0.
Requestrant , m. * —, Die als bewezen
Been, part., zie to ]3e.
aanneemt hetgeen hi/ zondet bewijs oppert.
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to Beggar, v. a. Tot den bedelzak brengen. Bebindhand, adv. Ten echteren ,(voornitUitputten , Uitmergelen ; to Be
*
beggared OF , Befvold zijn van.
Beggarliness, s. .Bedelaal achtigheid.* —,
Schamelheid, ihmtede,
Beggarly, adj. & adv. Bedelaarachtig.
*
Schamel, Nooddrupig.
Beggary, s. Bede/aril. *
Nooddruf
tigheid, vr.
to Begin, irr. v. a. & n. Beginnen, adanvatigen ; t.) to — AT , Zij n be g,nirebben
, op, aan ; 2.) to — FROM, Beginnen
of Aanvangen van; 3.) to — WITH
Beginnen niet.
Beginner , s. Beginner, (die lets begint ; ook Ainvanger, nog ongeoefende leetling,) m.
Beginning, s. Begin, o., Aarwavg, tn.
*
, Eerste
a. meerv.
to Begird , irr. v. a. Omgorden. * ,Omgeven , Omringen. * —, Omsingelen,
Berennen.
Begirt, part., zie to Begird.
Beglerbeg, s. ira Turkij e , Gouverneur
eener ptovincie , Beglerbeg,
to Begnaw, v. a. Beknaazne'en.
Begone, adj. Per gegaan in. * , Ingezonken.
interj. Pak u! Scheer
weg!
Begot, pret. & part., zie to Beget.
Begotten, part., zie to Beget.
to Begrease, v. a. Besmeren.
to Begrime, v. a. Bezoedelen , Bemorsen
(me: roe: of slijk).
to Begrudge, v. a. illifrinnen.
to Beguile , v. a. Foppen, Verschalken;
fig. (den :lid) Ongemerkt dee p voorbrj
gaan.
beguiler, s. Bedrieger, 77/,
Begun, part. , zie to Begin.
Behalf, s. Behoef, o., ale : In — or,
Ten 1, ehoeve van; In one's —, Ten
y oordeele van iemand.
to Behave , v. a. enkel in: to — one's
self, en: * —, v. n. Zich gedragen.
Behaviour, s. Gedrag , o.;
to Be
upon one's — , In ei,nen toectand ztin,
die groote orzigcigheid vereischt. *
&tiding, yr. , filanieren, y r. Meerv.
to Behead , v. a. Onthoofden,Onthalzen.
Beheld , pret. & part. , zie to Behold.
Behemoth , s. naam van cen dier in het
beck van Job, waarschijnlijk: Rivierpaw d, o.
Behest, s. Bevel, o.
Behind , prep. Achter ; fig. Geringer dan ,
Beneden.

betalingen genoten hebbende.)* — , Ten
ac iiteren , niet zoo yoorsi,oedig, of zoo
ekwaam als een render,) AartetlUk;
I. I to Be — IN one's affairs , In zi/ne
zaken ten achteren zijn; 2.) to Be
one, Br:, iemand ten achteren zijn.
-WITH
to Behold, irr. v. a. ii,nschonwen , Zien.
—, v. n. Zien, Killeen; Behold, int.
Zie eons ! Kijk eens!
Beholden part., zie to Behold. *
adj. Verpligt (tot dankbaarheid); I am
very much — TO you, Ik ben u zeer
verpligt.
Beholder, s. Aanschouwer,, tn.
Beholding, adj. een wangebruik voor
Beholden, adj.
Behoof, s. Behoef, Nut, Voordeel, o.;
For the — OF , Ten behoe off` Ten nuns
van.
Behoovable , adj. Betamelijk.
to Behoove , v. a. & n. Betamen.
Behooveful , adj. Nnttig , Dienstig; to
Be — FOR or TO , Nuttig of ThenstigzÜn voor.
to Behowl , v. a. Aanhnilen.
Being, s. Aanwezen , Bestaan,o. * —,
iVezen, o.
Toestand, m. *
to Bejade , v. a. Ver moefien Uitputten
to Belabour, v. a. Slaan, Beuken, Al:
rossen.
Vastmaken,Bevestigen.
to Belace , v.
Belaced, adj. Met kant bedekt.
Belated, adj. Door den nacht overyailen,
Verlaat.
to Belay, v. a. Berennen ,Insluiten.* —,
Ira eerie hinderlaag leggen. —, Beleggen , Vastmaken.
belaying • pin, s. Sjo loon: tegen board, o.
Belaying - ceat , s. Klamp tot be/egging
van touwwei k
Belch , s. urtiating van eenen wind , opwaarts , Bee: , tn. * —, Grav en, o.
meet v. (in den lagen zin vae4 Ste' ken
drank. )
to Belch , v. n. Boeren , Winden
lozen (van boron); fig. to —LOUT.,
Uitbraken.
Belamour, s. G-elie rde, am. c=a yr. ,
naar tn. , Minna, es , yr.
Belamy, s. Goede vriend ,
Beldam, s. Grrotje (ott.ee vroaw,) o.;
fig. &kr, Onde heks , yr.
to Beleaguer, v. a. Belegeren.
_
Belernnites , s. Dondersteen,
Belflower, s. plant Klokje , o.
Belfounder,, s. Klokkengieter,
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dierlijk ligchaam. , Balk , m. ; What is

Belfry , s. Klokkentoren, m.
Belgard , s. Teedere bilk, in.
to Belibel, v. a. Lasteren.
to Belie , v. a. Beliegen. * —, Tot een'

got over the devil's back , is spent under
his —, Zoo gewonnen, zoo geronnen;
fig. bil vrouwen : A great —, Een ducks

To make one — that the moon is made

prov. His eyes are bigger .t.han his —,
Zijn oog is glooter dais zvn bulk ; A
hungry — has no ears , Eene hongerige

leugenaar waken, (tot leugenaar vet-klaren ,) Heeten liegen.
Belief, s. Geloof; o.
Believable, adj. Geloofbaar.
to Believe, v. a. & n. Gelooven; prov.

of green cheese , Irmand knollen voor
citroenen verkoopen, Hem wat op de m ouw
spelden; r.) to — IN the Lord, , In den
There gelooven; to — IN astrology,
/Ian sterrewigchelarif gelooven; 2.) to
— ON or UPON, Vertrouwen Op.
Believer, s. Geloovige , (inzond. van het
christendom,)m. en yr.
Believingly, adv. Op eene geloovige wojze.
Belike , adv. veroud. of gemeen , IVIisschien, Welligt.
Met
Bell ve , adv. veroud., Spoedig. *
der tild.
Bell, s. Klok ,(om to Mikis ,) Bel, Scheel,
y r. ; fig. to Bear the —, De belhamel
ziln, Haantje de voorste zoon in eenige
onderneming; prov. As the clinketh,
so the fool thinketh , As the fool thinketh , so the — clinketh, Een zotveinst

niet. * —, Klokie., (van bloemen,) o.

to Bell, v. n. Zich tot klokjes vormen,

Klokvormige bloemen krilgen.

Belladonna, s. cent plant, Nachtschade,vr.
Bell- bit , s. Klokvormig bit of gebis , o.
Bell - clapper, s. Klepel , tn.
Belle, s. Schoone, yr.
Belled, adj. Met bellen of schellen.
Belles lettres , s. plur. Fraaile letteren

yr. meerv.

Bell - fashioned , adj. Klokvormig.
Bellicose, adj. Strojdzuchtig. * — ,

Krilgshaft.

Belligerent, adj. Oorlogvoerend.

-, s.
Oorlogvoerende staat , m. of natie, yr.
Belligerous , adj. , zie Belligerent.
Bellipotent, adj. Magtig in den oorlog.
to Bellow, v. n. van runderen,Loeilen,
Bulken. * — , van menschen, Rumour
waken, Luide schreeuwen. * —, van de
zee of den wind, Bulderen,Loeilen; to
OUT a.) ( v. n. ) Bulken, Loeffen;
b.) (v. a.) Uitbulken.
Bellow, s. Bulken, o. * —,Schreeuw,m.
Bellowing, s. Gebulk. * —, Geschreeuw,o.
Bellows, s. plur. Blaasbalg, B laasbalk,m.
Belluine , adj. Beestachtig.
Belly, gedeelte van het menschelfik of

bnik , (voor zwangerheid.)* , Buik,
(voor als : to Be given to one's
—, Een liefhebber zün van de tafel ;

maag luistert niet ; fig. eerig meet.
uitgezet gedeelte van lets , Built, :
The — of a bottle, De bulk van eens
flesok
to Belly, v. n. Buikswize zich uitzetten.
* —, v. a. Pullen , Doen zwellen, Doen
uitzetten.
Bellyache, s. (spreek Belli eek ,) Bulkwee, o., Buikpiln, yr.
Bellyband, s. Zadelriem, Buikriem,
Bellybound , adj. Hardlijvig.
Belly - fretting, s. Verhitting van den bulk
des paards door den voorsten zadelriem,
m. * —, Windkoliik (bij paarden), o.
Bellyfriend , s. Smullebroir. * —,Tafelschuimer, M.
Bellyful , s. Buik-vol, in.; to Have a —
of a thing, Een' buik-vol van iets hebben.
Bellygod , s. Buikdienaar; fig. Veelvraat,
V,aat,
Belly - piece , s. in den scheepsb. , Krona
stuk hoot, o.
Bellypinched , adj. Hongerig , Uitgehon.
gerd.
Bellyroll , s. Rolblok, o.,
yr.
Belly • timber, s. Paste spils, yr.
Belly - worm , s. Buikworm, m.
Beltran, s. Omroeper (met eene bel),m.
Belmetal , s. Klokspijs, vr.
to Belock , v. a. Vastmaken (als met een
slot).
Belomancy,, s. Waarzeggen door middel
van pifien, o.
to Belong, v. n. Behooren,Toebehooren,
De eigendom zijn van. * —, 4anbehooren.
ilanhoorig ziln , Verwant ziln aan. * —,
Behooren, [loosen tot , Een gedeelte of
eene eigenschap zfin van; to — To, a.)
That belongs

TO

the present matter,

Dat behoort tot de onderhavige zaak ;
b.) That book belongs TO my brother,
Dat boek behoort mein' brooder.
to Belout , v. a. Uitschelden.
Beloved, part. used in the passive form
of to Love, Remind; to Be — BY one,
Door iemand bensind worden. Aanm.
Sous vindt men of in plaats van by.

BENG
BELO
Bend, s. lnbuiging of Ombulging , Gt.
Below, aclv. Beneden, Omlaag.
bogene plaats , yr.* , Kniehout , Ribprep. Beneden.
s tuk van een schip, o. * —, in de wapenk.,
Belringer,
Klokkenluffer,, m;
Belswagger, s. Hoerenlooper,Hoerendopon. Dwarsbaik , tn.
Bendable, adj. Buigbaar.
Belt, s. Gordel , m.
to Belt, v. a. Omgorden ; to —IN, In- Bender, s. iemand , die lets buigt of eeo
werktuig, waartnede jets gebogen word:,
slutten.
Bulger, tn.
Beltmaker, s. Gordelmaker,, m.
Belt strap, s. Verlengstuk van een'gordel,o. Bendiet, s. Kleine dwarsbalk ,
Belwether,, s. Belhamel (in de eigenitYke Beneapecl, adj. van een schip, "fan den

beteek.),

, in het oude
ilthene , Spreekgestoelte , van waar de
redenaars tot het yolk spraken , o.
to Bemad , v. a. Del maken.
Bemangle , v. a. Verscheuren.
to Bemask , v. a. Maskeren , Bedekken ,
Verbergen.
to Bemaze , v. a. Verwarren, Verleiden.
to Bemire, v. a. Bemorsen , Besliiken.
to Bemist , v. a. Met mist bedekken,
benevelen ; fig. Vii warren.
to Bemoan, v. a. Beweenen, Beschreen,
Betreuren.
13emoaner, s. Betreurder,
to Bemock, v. a. Bespotten.
to Bemoil , v. a. Bemorsen , Besmeren ,
Besliiken.
to Bemonster, v. a. Mismaken , Wanstaltig waken, Misvorn:en.
to Bemourn , v. a. Betreuren.
Bemused , adj. In gepeins verzonken.
Bench, s. Bank, Zitbank. * —, Bank,
(van gaieiboeven , het getal der op
gene bank zittende galeiroefers). * —,
Bank, Regtbank , y r. , Geregtshof, o.
Bencher, s. Regter. * —, Overste of
oudste van een gilde , tn. * —, Oudste
tnedelid van een inn of court, o.
to Bend, v. a. & n. Buigen, (inbuigen
of ombuigen4 ook Doen buigen, Ondernvorpen maken.) *
Buigen, (gebogen
warden ; ook Onderworpen zijn ; verder :
zich Buigen, eene bulging tot pligtpleging
tnaken); a.) to — AGAINST , a. )R.igten
tegen ; b.) Zich wapenen of stiff houden
tegen; 2.) to — BACK, a.) Terug buigen
b. )Terug %liken , 3.) to — DOWN , a.)
Nederbuigen ; b.) Zich nederbuigen
(voor, TO) ; 4.) to - FORWARD, a.)
Voorwaarts buigen ; b.)Voorover hellen ;
Bema , s. Koor,, *

5.) to Be bent ON or UPON mischief,

grand geraakt , Vastzittend.

Beneath, adv. Benethn , Omlaag. * —,
Op aarde. * , prep. Beneden, zif
Beneden in het andere deel.
Benedict , adj. Heilzaam.
Benedictine, s. .Benedictijner monnik , m.

* —, adj. Benedietiner, Benedictijnsch.

Benediction, s. Zegen , , Zegening,

y r. * — Zegen , Voorspoed , tn. * —,
Zegening , (dankzegging voor ontvangen zegen). * — WVeling (eens
schops) , yr.
Benefaction, s. Weldaad , yr.
Benefactor, s. Weldoener, tn.
Benefactress, s. Weldoenster,, yr.
Benefice , s. Bevoordeeling. * —, Bethting aan eene kerkelijke bediening verknocht , yr. , Beneficie , o.
Beneficed, adj. Een beneficie bezittende.
Beneficence , s. Weldadigheid , yr.
Beneficent, adj. (Beneficently, adv.)

Weldadig.

Beneficial, adj. Heilzaam ; I find it — TO
me, Ik vind het nuttig 'voor mil.
Beneficially, adv., zie Beneficial.
Beneficialness , s. Weidadigheid , yr.
Beneficiary , adj. In onderhoorig bezit.
s. Bezitter van een beneficie , m.
Benefit ,s. Voordeel , Nut , o. * —, Guns:,

Weldaad , yr.

to Benefit, v. a. Bevoordeelen. * — v. n.

Voordeel tr ekken.

Benefit-of clergy, s. in regten,roordeel der
geestelijkheid , dat z# in crimineele zaken

niet veer den burgerlijken regter behoeft
to verschijnen , o.

to Benet, v. a. In het net kriigen , Ver.

strikken.

Benevolence, s. Goedgunstigheid , yr.

* —, Gunstbewijs , o. * —, zekere belasting.

Benevolent, adj. (Benevolently, adv.)

Tot kwaad genegen zijn; 6.) to—oVER, Welwillend , Goedgunstig.
Zich buigen over; 7. to — TO, a.) Benevolentness, s. Goedgunstigheid Wel-Rigten naar,, op ; b.) Zich onderwerpen willendheid , yr.
aan ; c.) to — TO the will of God, Bengal, s. zekere dunne ligte staffer; nit
Bengal en.
Zich nederbuigen yoor Gods wil.

LEN!.
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a. Met nachtelijke duisto Benight ,
ternis ove; vallen.
Benign, adj. Gunst:g,Goedgunct'g , Vtien •
delijk.* , Heilzaam. * —,Goedaardig,
Niet gevaarlijk; – TO bad men, Slechten
menschen gunctig.
Benignant , adj. (Benignantly, adv.)
Vriendelijk.
Benignantness, Vriendelijkke'd , yr.
Benignity, s. Gcedgunstigheid , Vriendehijkheld , yr.
Benison, s. Zegening , yr.
Benshi, s. , zie Banshee.
Bent, pret. & part. zie to Bend. * --, s.
Bniging , het gebogen ,) yr.* —,
Buiging , Hefting, * —, Inspanning van
krachten. * —, Incpanning van geest.
Neiging , Geneigdheld , yr. —,
*
Strekhing ,
Bepaald voornemen , o.
y r. * —, zie Bent-grass.
Rietgras , o., Bies , -'r.
Bent-grass,
Bunting-time, s. Tsjd, wanneer de driven
op rietgras azen,ee r de erwt en rijp
' n Benumb, v. a. Verstijy en , Perdu; oven;
Benumbed WITH cold,Verstijfd van k 9.!; de.
Benzoin , s. zeker harsacht:g sap , Benzcê,
Benzoic, adj. Van benzod verkregen.
to Bepaint , v. a. Beschilderen.
to Bepinch, v. a. Benijpen.
to Bepowder, v. a. Bepoeijeren.
to Bepraise , v. a. Lof toezwaailen, Zeer
roomers.
to Bequeath, v. a. NI erfmaking nalaten ,
Vermaken ; He bequeathed a great estate
TO his cousin, Hij be'naakte zijn' neef
een grout geed, yermogen.
Bequeathment, s. Vermaking, yr. * ,
zie Bequest.
Bequest, s. Erfmaki,7g , yr., Legaat ,o.
to Berate , v. a. Doorlillen-, Berisden.
to Berattle, v, a. Ve,dnoven Overschreeuwen , Besnaauwen , Uitschelden.
to Beray, v. a. Bezcedelen.
Berherry, zie Baroerry.
a. Berooven ; Death
to Bereave, irr.
bereft him OF his only son , De deed
beroofde hem van z-41in' eenigen noon.
Bereavement, s. Berooving, vr.; fig.
Need, m.
Bereft, pret. & part., zie to Bereave.
Bergamot, s. (gemeenlijk Burgamot en.
vulg. Burgamce geheeten ;) Bergamotpoor. * —, Bergamot ()lie, yr. — ,
zekere snuif.
Beremaster,, s. Bergmeester (in Derbyshire), tn.

BESO
Berginote , s. Berggeregt (In Derby.
shire), 0.
to Berhyme, v. a. In ri:in; yerbeerliiken.
Berlin, s. zeker I Berline , yr.
Berry, s. Bezie , Bet,
to Berry, v. n. Bez;03 diagen , Beziih;
krijgen.
Berth, s. Ankerplaats , y r.* , &keepsverti ek , o. *
, Slaapplaats , vr.
Beryl, s. Berilsteen , an.
to Beseatter,, v. a. Ontwerpen.
to Bescratch, v. a. Bekrabben.
to Beserawl, v. 0. Bekladden, Bekrabbeien.
to Bescreen , v. a. Met tea' .seherm bedekken , Beschermen.
to Beseech, irr. v. a. & n. Verzoeken ,
Smeeken ; I humb°y — OF Heaven, Ik
sinLek den herd nederig.
en yr.
Beseecher,, s. Smeekeling ,
to Beseem , v. a. Vegen , Passes, Veg.
zaam zijn.
Beseeming , adj. Voegzaam. * — , s.
IVelvoegelij khetd , yr.
Beseemiy,, adj. Voegzlam.
to Beset, irr. v. a. Omzetten , Insluiten,
Omsiugelen. * — ,Verlegen makes. * —
This teren ; to Be beset with, Omringol
Z Uri tern.
to Beshrew, v. a. Verwencchen.
Beside, Bes:des, prep. Naas:, ter zijde
van. * , Behalve , Boven en behalva.
* —, Bed'ioudens ; to Be beside one's
self, Urn zijn yes stand zijn ; fig. Geen'
, adv. Daarenbeven.
rand weten. *
* , Van omen ande ren kant, Overigens.
to Besiege, v. a. Belegeren.
Bes i eger, s. Beleger4ar,, m.
to Beslnbber, v. a. Beshbberen, Bemorsen.
to Besmear , v. a. Bemeren ; to - WITH
precions balm, Met kostbaren balsem
bectri:iken.
to Be,mirch, v. a. Besmeren, Bemorsen.
to Besmoke , v. a. Berooken, Met rook
bez , edelen. * —, Rooken , Door rook
veer bederf bewares
to Be , mat, v. a. Beroeten , .Berooken
Bemo, sen.
Besom , s. Bezen; (van rift), m.
resort s. veroud., Gpzelscilap, Gevolg,
to desert v. a. VoJgen , Passen , Voegzaam zijn.
to Besot,v, a. dot maken ; I.) to Be
besotted ON , Verz,t zijn OP ; 2.) Cr, Be
bCSO:Ced WITH , Verdwaasd zijn door.
Besottedl y , aLi v. Dwaseilik.
Besot,edeess , c. Verdwaardhei'd, yr.
Besorght , pref. & part., zie to ieetecli.

,
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to Bespangle, v, a. Met lets blinkr,ds I to Bes-riyle, ii*r. v. 1. Befchriden
Pezetten ; Bespangled with p ars , Net St h. ilelings op .. grin zitten.
Besprenkelen.
,Bestrown , parr. , zie w Be.,trew.
sterren bezaatd. *
Bestuek, prec & pa — .,
to Bostic';.
to Bespatter, v. a. Bespatlen.
to Bespawl, v. a. Best ergen . Besprzwen, to Bettud, v. a. ( filet g tu,ls) beslaan ,
ye,
sieten
;
fig. Sledded WITH Stars,
to Bespeak, irr. v. a. Bes ,, reken , BestelMet stet restbezaard.
Bereekenen , tlanduiden.*
fen.*
Bet , S. Weddenschap , yr.
Voorbedniden. * — A,,nspreken.
to Bet, V. a. Verwedden.
Lespeaker,, s. Besteller , m.
to Bespeckle , v. a, Met vlekken teekenen. to Betake, ire. v. a, Orergeven , Toeverttonwen ; to --one's sell TO a place,
Bespugen
,
Bespoegen.
,
V.
a.
to Bespew,
to Bespice, V. a. Met specerifen toebereiden, To a thing, Zich Haar eene
,
aan eene zaak begeven ; flz.
one's
Kruiden.
self T') one's heels. Het hazenpad kiezen ,
to Bespirt , V. a. Bestroomen , Bespuiten ,
Op den loop gaan , Zich nit de veetel
zie to Spirt.
tnrken , De vlegt nemen , Z:y .ne biezen
to Bespir , V. a. Bespugen , Bespuwen.
pakken; to — one's self to, Ziene toevlugt
Bespoke, peer., zie E0 Bespeak.
',men tot.
Bespoken, part., zie to Bespeak.
to Bespot , V. a. Met vlekkrn teekenen. Bet-J, s. eene plant , Betel , yr.
to Bespread , irr. V. a. Bespreiden ; to to Beteem , v. a. Voortbrengen.
,
,yen.
-WITH flowers, Met bloemen bestrooilen. G
to Bethink, irr. v. a. Bedenken , /3 het
B esp re nt, part., zie Besprinkled.
, geheegen roe,een; to — one's self, Zich
to Besprinkle , v. a. Brprehkelen.
Bestroeilen; to — with dust, Met stof bea'enken ; to — on?'s self or a thing ,
Zich fees herinneren of te binnen brengen.
bedekken.
Bethought, prat. & part., zie to Bethink.
a B esp u iten .
v a.
to B esp u t ter , v.
s. to Bethral, v. a. Onder het Pile brengen.
Best , superl., zie Good & Well.*
Best , o. ; to Do one's—, ZVI; best doen. to Bethump, v. a. Paean ilfrossen,
Bend, pret. , zie to Betide.
to Bestain , V. a. Bevlekken.
to Bestead, V. a. Bevoordeelen. * — , to Betide, ng. (F.z. in-, v. It. Te belies
vallen.. — ,Ustvallen,(wel of kwalijk;)
G erijren ,
I.) to — OF, 171S W11Z I: will — oF
, Beestachtig.
Bestial, adj. Beestellik.*
, Onna• him? Wirt zeal er van hem worden?
Bestia1,ty , S. Beestelijkheid. *
2. ) to — TO one , Ismand overkomen ,
tuurlijke zonde met een Geese, yr.
gebeuren.
to Bestialize, v. a. Bees/ell:a maken.
Betime, Bet;mes, adv. Te regter tUd.
Best i ally , ad .v, zie Bestial.
* —, In tids ,
to Bestick , irr. v. a. Besteken.
* — 7 Vroeg ,
to Bestir, v. a. Opruijen.
to Betoken, v. a. Beteekenen, Verbeelden.
v a.
a Woe d en tegen .
Bes torm , v.
to
, Voorbe duiden.
to Bestow, v. a. Geven(als eon geschenk , *
ale eene aalmoes , ten huweliek , enz.); Betony, s. eene plant, Betonie , vr.
to — an office UPON one, Iemand met Betook, pret. , zie to Betake.
een ambt bekleeden. Aanm. In plaats to BM/SS V. a. Schudden , Hutselen.
van upon of on komt of ook voor,, dat to Betray, v. a. Verraden , In handers
, Besteden. van den vojand overleveren. * —, Verechter minder g,ed is.
radel, He: ge,ilein:
— , Stouwen , Opeen hoopes.
schenden.*—,
Bestowal, s. Schenking , yr.
Verraden , "far:du/den , D0071
* —, "fan eenig ongemak bloat stellen.
B es t o wer, s. Schenker, tn.
Bestowment, s, Schenhen, o., Schen- Betrayer, s. Verrader,, m.
to Berrien, v. a. Optooiien
king,
g yr.
to B?..,rotli, v. a. Ten huweliik aantee•
to Bestraddle, v. a., zie r o Bestride.
Bestraught, part. adj. Zot , Met den kenen , Verloven. * — , Tot bisschop
beneemen.
bodworril geplaesgd.
Betrothirent, s. Perloving , yr.
to B.trew, irr, v. a. Bestrooilen.
to Bemis:, v. a. „el ,nbctreuwen , Devernestrid pret., zie to Bestride.
trouwen; a.)
Bestrid,:i en , part. , zie to Bestride.
— a thing TO one,
ENG. A. DUTCII PICT.
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SETT
_remand lets toevertrouwen ; 2.) to— one
WITH a thing, remand lets toevertrouwen.
Better, comparat. Beter, zie Good &
Well. * — , s. lictere, o. ; fig. Overhand,
Neerderheid , vr.; to Get or Gain the
- OF one, Iemandmeester warden, De
overhand over ietnand krijgen ; to Have
the — OF one, De overhand over iemand
hebben ;
oak Betters.
to Better, v. a. Beteren, Verbeteren.
* — , Overtreffen. * Ondersteunen.
Betters; s. plur. Neerderen , (lieden van
hoeger' staat ,) tneerv.
Bettor, s. Tedder, tn.
Betty, s. Brcekijzer, o.
Between, Betwixt, prep. Tusschen.
Bevel, s. Zwei, vr.
to Bevel , v. a. Een' scheeven hoek aan
geven.
Bever, s. Tusschennzaal, o., zie Lunch.
Beverage , s. Drank,
Bevy, s. Vlugt , (van vogelen ,) vr.,
Ti oep , Hoop, m. * --, Gezelschap , o.
to Bewail, v. a. ficweenen , Betteuren.
Bewailable , adj. Beklagenswaardig.
Bewailing, s. Klagen , o. * —, Klagt , yr.
to Beware, v.
Op zijne hoede zssn,
Zich hoeden; Beware or excess , Hoed u
of Wachs u voor kuitensporieeid.
to Beweep, irr. v. a. Beweenen.Beschr
4en.
to Bewet , v. a. KIttten, Nat maken.
to Bewilder , v. a. Van het regte spoor
brengen, VerblYsteren.
to Bewitch, v. a. Betooveren; a.) Bewitched OUT or his wits, Tot krankzinnigheid betooveri ; 2.) Bewitched
WITH an opinion, Met ten gevoelen
ingenomen.
Bewitching, adj. Betooverenei Verrukke, Bekoortük.
Bewi s chery,, Bewitchment, s. Beteovering , yr.
to Bewray,, v. a. Verraderloik ontiekken.
• — , Verraden, ilanduiden, Doen
blitken.
Bewrayer,, s. Verrader,
Bey, s. Bey, (Turksche landvoogd), tn.
Beyond, prep. Verder elan.* , Buiten.
Boren, In greater mate, of In
*
grouter voortreffelkheid. * al
art ken(le beteek., ads ; to Go —, Bedriegen.
Bezant , s. went van Bezantium, Bezant'n , tn.
Bezel, s. Kas (van een' ring),
Bezoar,, a. Bezoarstaen, tg.

BICK
Bezoardic , adj. Met bezoarsteen zatteele
gesteld.
Biangulated , Biangulous, adj, Tweehoekig.
Bias , s. Gewigt aan eenen roller, o.,
Sterkte , Plaats ,It raar ietc zijne zwaarte,
zne sterkte beef, vr.; fig. The — of
interest , Het vermogen van eigenbelang.
* Veiling, yr.; fig. to Put one out
of one's — , Iemand van zijn stuk brengen, verlegen maken; to Set a — upon
one , Iensand tot zijne zijde orerhalen;
to Force the natural — of a fable , Dew
waren zin van eeile fabel verdraajjen;
The — of a discourse, De strekking van
eene redevoering ; to Have a — towards
an opinion, Tot een gevoelen overhellen.
to Bias , v. a. Doen overhellen ; a.)
Biassed To a party, Eene pareij toegedaan; 2.) to - TOWARDS, Doen over.
hellen tot.
Biassed, adj. Bevooroordeeld.
to Bib, v. n. Slurpen, Drinken.
Bib , s. Slabbetje, o.
Bibacious , adj. Tot den drank genegen
Ann den drank rerslaafd.
Bilncity,, s. Drinkers, Zuipen, a.
Bibber,, s. Drinkebroir, m.
Bible, s. Bbel , no.
Biblical, adj Bijbelsch.
Bibliographer, s. Boekenbeschriiver, m.
Bibliographical, adj. Van de boeketzbescbri
, B iblirgraphis ch.
Bibliography , Boekenbeschrilving.* —,
Bockenkennis, yr.
Bibliomancy,, s. Waarzeggen door mida'el
van den bbel, o.
Bibliomania, s. Boekenwoede, o.,Bibliomanie, vr.
Bibliomaniac , s. Groot liefhebber van
boeken, Bibliomaan, tn.
Bibliopole , Bibliopolist, s. Boekhande.
laar, Boekverkooper,
Bibliotheca, s. Boekeril , Bibliotheek , yr.
Bibliothecal, adj. Van eene bookers?.
Bibliothecary,, s. Bibliothecalis, tn.
Bibliotheke , zie Bibliotheca.
Biblist , s. B4belkenner,
Bibulous , adj. Opslurpend. *
achtig.
Bicapsular, adj. Tweekapselig.
Bice, s. bit schilel., zekere ligtblaattwe
of zeegroene kleur.
Bicipitous , adj. Tweehoofdig.
to Bicker, v. n. Schermutselen. * —,
Kibbelen. * — , Draaen,
(in
gezindhetd).
Bickering, s. KibbelareI, yr.

KICK
Vecern , s. Puntig tizer,, o. •
Speer.
haak, m.
Bicorn , Bicornous , adj. Tweehoornig.
Bicorporal , adj. Twee/11,4g.
to Bid, irr. v. a. Vr,gen Verzoeken, *—,
Bevele, n. * Diemen. * — , Verklaren,
.elankondt.gen ; 1. ) t o— a large sum FoR
a thing, Acne grow som voor lets bieden;
2.) to — To, a) to — one To a feast,
lemand op een feest noodigen ; b.) to —
farewell TO one, kmand vaarwel zexen;
c.) to — defiance To one, Iemandirotseren ;
He bids fair TO become a
belooft een knap man
clever man,
te zullen warden.
Bidder, s, Bieder,, m. ; The highest —,
De meestbiedende.
Bod , o.
Bidding, s. Bevel. *
to Bide, v. a. Verdragen , Verduren.
*
v. n. Wonen , Verbltiven. —,
Bidental , adj. Tweetandig.
Bidet, s. Klein paard,Hit,
— ,livaschtafeltje , o.
Biding, s, Waning, y r., Verblif, o.
Biennial, adj. Tweejarig.
B i er, s. Lifkbaar,, yr.
Biestines, s. plu g. _Blest, ( eerstemelk van
eene koe die gekalfd heeft ,) vr. ; zie
Beastings.
Bifarious, adj. Tweederlei.
Biferous , adj. Tweemaal des f aars vreteht
dragende.
Bifid , Bifidated, adj. Gesileten,
BiLlorous , adj. Tweebloemig.
Bifold, adj Tweevoudig.
Biform , adj. Tweerormig.
Bifortned , adj. Uit twee gedaanten zamengesteld.
Bifronted , adj. Met twee aangezigten of
Voorzijden.

Bifurcated, adj. Tweetandig , Vorkig.
Bifurcation , s. Vorkcwijze splitsing vr.
Big, adj, Groot, Uitgezet, Dik, Vet ;
fig. Opgeblazen , Trotsch ; to Talk — ,
Grootspteken.* —, Dapper, Kleek ; prov.
He looks as — as bull - beef, Hi." kiflet ale
of hif de menschen op zou vreten. * —,
(oak — with child, ) Zwanger ; She
begins already to look —, Hare zwangerheid begins zich te vertoonen ; fig. to
Go —, to Be WITH a project, Van
een ontwerp zwangerg tan. Morn. Saws
wont of in plants van with gebezigd.
Big, s. soon: van wintergerst.
Bigamist, s. Nan , die twee vrouwen , of
beef:.
Vrotsw,elie twee tnannen te
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Bigamy, s. Tweewiveril (als misdaad),
Bigatnie , y r., Dubbel huwelijk ,o.
Bigaroon , S.
zie Large white heart,.
cherry.
.Dik
Big- bellied, adj. Zwanger. *
van bulk, Dikbulkig,
Big • bodied , adj. Zwaarliivig.
B:ggin, s. Kindermntsje ,o. *--,Mutt,
y r. * —, Gebouw , 0. * —, Houten kan,
vr. of nab, m.
Bight, s. Bog t ,m. * — Kreek , Bala, yr.
Bigly,, adv., ale Big.
B gnapped , adj. Goof geweven.
Bigness, s. Grootheid , Dikte, yr.
Bigot, s. Fyne, Schinhei lige , m. en yr.,
Femelaar,, m. , .femelaarster, vr. *
, Dweepster, vr,
Dweeper,
Bigoted, adj. Dweepziek , Blindelings
toegedaan, Bigot; TO an idol, Bea'
afgod blindelingc toegedaan.
Bigotedly, adv. Dweepziek.
,
Bigotry, s. Fentelarii,
Dweeper, vr.,
*
de goolsdienstver, m.; Were it not
for a — TO our own tenets, Ware het
niet slit blinden over voor onze eigene
stellingen.
Bigswoin , adj. Opgezwollen.
Bijou, s. juweel. * — , Versiersel , Sieraad , o.
Bilander,, s. soort van klein vaartuig tot
overvoering van waren , Bie'lander,,m.,
Rivierschip , o.
Bilberry, zie Whortleberry.
&lb° , s. Rapier, o.
Bilboes, s. soort van boeffen tot scheepPstraf.
Bile, s. Gal, yr.
Boil.
Bile, s. veroud. ,
Bilge , s. Kielsbreedse van een schlp yr.
to Bilge, v. n. scheepsw., Een lek stooten.
* —, Lek ziin of warden.
Biliary,, adj. Tot de gal behoorende.
Bilingsgate , s. eeneviss:hmarlet te Londen.
*—, ook — language ,— rhetoric, Vischw-iiventaal , Gemeene taal , Vuile taal ,
Bordeeltaal, yr.
Twm
Bilinguous. adj. Tweetongig.
talen sprekende.
,
adj.
Uit gal bestaande, Gala:htig.
Bilious ,,
* —, Galzuchtig.
to Bilk, v. a. Bedriegen.
Bill, s. Briefje , Bujet , 0.; A — of
exchange, Een wisselbrief; A — of
lading, bpi koo p l. Een vrachtbrief,
cognossement ; The — of parcels,
koopl. , De factuur ; A — of sale, Eau
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koopbrier; A — of fare , Rene ketiken; A – of mortality, Eene stet-4st ;
A — of health, Een gezondheids i,as ;
A — of entry, by tallied., Consent tot
invoer ; A — or sufferance , in Grootbritt. he' to , bed. , Content tot toll/1,1;4e
vervoering van de eene Btitsche ba-)en
naar de 'titters; A — of divorce , Een
echtseheiding.tbrief:*
.dankonetiging,
—, Rekening, Notitie.
yr.,
* —, in het parlement , Conceptwet , yr.
bij geneesk. , Recept , o.
*
to Bill, v. a. Btj biljelten aankondigen ,
it.nplakken.
Bill, s. soort van Nil.
Bill, Vogelneb , vr., Bek ,
to Bill, v. n. van dniven , Trekkebekken.
lege , Biljet , o.
Bil l et, s.
Billet , s. Blek bout ors in den haard te
branden , o., Klos ,
to Billet, v. a. Inkwartieren.
Billet don', , s. Illtnneliriefje , o.
Billiard- ball , s. Biljartbal
,
Billiard-stick , s. Biljartstok ,
Q'letle yr.
Billiard- table , s. Biljart, o., Brij arttafel , sr. ; Hazard in the —, Biljartzak ,
Billiards, 5, plur. Biljartspel ,o. ; to Play
at — Op het biljat t spelen.
Bi?lion, s. Billioen , (een tnillioen
oenen ,) o.
Billow, s. Zeebaar, Golf, vr.
to Billow , v. a. Als zeebaren opzwellen.
Gezwollen.
Billowy,
Bilman , a. Howie/over,
Bilobate adj. Tweelobbig.
Bilocular, adj. Met twee cellen ofvakjes.
Bimedial, adj. in de wisk. , Bimediaal.
Bimensal, adj. Tweemaandeliksch.
Bin , s. Etenskast , Btoodkast , enz. , yr.
Binary, adj. Dubbel , Tiveevoudig.
Binate, adj In paren groeffende.
Bind, s. Steel of Stengel, (van hop ,)yr.
to Bind , irr. v. a. Linden, filet eenen
band vacs tnaken.* , Verbinden , Met
een verband omgeven. * — , Verbinden,
Verbinden, Bepaten.
rerptigten. *
* —, Stoppen, Harellivig maken.* —,
met 1 oo,z. in weer of min afwfikende
beteek., t.) to one EY a covenant,
Ietn,4 door een vet drag binden; 2.) to
— IN, a. )Inbinden ; b. Bepetken ; 3.)
to — our a servant , Eene meld verhu
rev; 4.) to — one OVER to, Iemand
nooazaken om te verschijnen voor; 5.)
I bud my handkerchief ROUND her

BIRD
head , lk bond m .n' zakdoek 0714 hear
hoofei ; 6.) to — TO, a.) Verbinden aan ;
b.) In de leer doer 1'; 7.) to — UP
a.) Vereenigen ; h.) Boeijen ; c.) to -UP a wound , Bone wonde verbinden
8. ) to — one WITH an oath, Iemand
door een' eed vet binden. —, v. n. Stiff
worden. * —, Tot eenen pligt gernaakt
zftn.

Bonder , s. Binder. * — , Bookbinder. *—,
Schofenbinder ,
, Binister,, vr. *
Band, m. , Bindsouw. * , Stoppend
geneesmiddel o.
Binding, s. Band (Vall ten heek),
*
Verband , o. , Zwachtel , in.
Binding, adj. Verhirdend , Vernligtend.
Bindweed, s.
(eene
.)
e
Binnacle, s. Kompasimisj
, N.7chtbui:je
(voor het kornpas) 0.
Binoce , s. Verrele&ker
Telescoop (area
twee buizen, zoo (kit let voorwerp met
beide (Awn lean gtzicn worden),
Binocular, adj. To'eeoogig.
Binom i al , adj. in de algetira ,Tweeledig
Binomisch.
Binominous, adj. Tweentlinfg.
Bingrapher s. Levenchrehrtjver, m.
Biographical,
' adj. Van de levensbescbrii
ving , Biographisch.
Biography, a. Levensbeschre,ving , yr,
Biparous, adj. Twee jongen 't eenen drags
voortbrengende.
Biparient, adj. in de rekenk, ,In tweeeu
verdeelende.
Bipartite adj. in do rekenk.,
meal;
ye rdeeld.
BipartiLwn , s. Verdeelen in tweeds; , yr.
Biped , s. Tweevoetig dier,, o.
Bipedal, adj. Tweevoctig. * — Twea
Yoe: lang.
Bipennated, adj. Twee vlettgels hebbende,
Tweevleugelig.
MIN:talons, adj. van bloemen, Tweebladig.
B ; quadrate , s. in de wide. , Verde
magi, Vierde verheliq ng van een getal
door vermenigvuldiging met zich zelve,
vr. 4 —, adj., zie B quadratic.
B'quadratic, adj. Van de vierde magt,
zie Biquadrate.
Birch,
Belk, Berkenboom, tn. *
adj. Berken.
Birchen, adj. Berken, Van berkenhout.
Bird, s. Vogel, m.; fig. An unluckl—,
Een ongeluksv, gel ; tam. A newgate
Een galgenvegel , galgenbrok ; prov.
Birds of a lea, her will flock toge•bee,
Soort zockt soort Gelijk zoekt zich ,

BIRD
gelijk vindt zich ; A — in the hand is
better than two in the bush, Een ikheb-fe is beter dan twee ik krilg-fe ,
Een, die met mif gam, is mij Bever,
dan twee, die anal volgen ; Fine feathers
make fine birds, Het kleed maakt den
man ; to Kill two birds with one stone,
Twee vliegen met diner; klap slaan; to
1-lit the — in the eye, Den spliker op
den kop slaan.
to Bird, v. n. Vogelen Vogels vangen.
Birdbolt , s. Kleine pill om vogels te schieten, m.
Birdcage , s. Vogelkooi , yr.
Birdcall, s. Vogelaarsfluitje, o.
Birdcatcher, Birder, s. Vogelaar, Vogelvanger.
Birdeye , adj. Von boyen gezien.
Bird eyed, adj. Vlog, Snel.
Birdfancier,, s. Vogelgek, tn.
Birding, s. Vogelraogct, yr.
Birding-piece , s. Geweer om vogels to
schieten, Vogel, net-, o.
Birding pouch, s. Vogeltasch,Weitasch, yr.
Birdlime, s. V gellWnt , vr. en o.
Birdman, s. Vogelaar, Vogelkooper,
Birdseye , s. Sieutelbloem , yr.
Birdsfoot, s. eene plant, Vogelpoot ,
Bird's-nest , s. Vogel:lest , a.
Birdstares, s. pl. Vogelwikke , yr.
Birdstongue , s. Weggras , a.
Birdwitted, adj. fare. Breinloos, Hersenloos.
Birgander, s. Wilde gans, yr.
Birt , s. Tarbot, yr.
Birch , s. Gebootte, vr.; in de godgel.,
New — , Wedergeboorte, yr. *
Drags, y r., als : Two young ones at
a birth, Twee jongen t' eener drag: ;
zie ook Berth.
Birthday, s. Geboortedag, Verjaardag, as:
Birthdom , s. Regt van geboorte, o.
Birthnight, s. Geboottenacht , m.
Birthplace, s. Geboorteplaats . vr.
Birthright , s. Regt van geboorte.
*
Regt van eentgeboorte, o.
Birthsong, s. Geboottezang ,
Birthstrangled, adj. In de geboorte gewotgd.
Birtliwert, s. Geboortekruia'(dusgenoemd,
outdat het de geboorte bevordert), o.
Biscotin , s. Suikerbeschuitfe, o.
Biscuit, s. Beschuit , y r.; prov. to Go
to sea without —, Onbeslagen ten ifs
komen.
to Bisect, v. a. In twee deelen snijden.
Bisection, s. Doorsniiding in :wean, vr.
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Bisegnrnt , s. Heui (van eon in tweeen
verdeei'd ligchaatn), vr.
Bisexous, adj. Von beider:ei kunne.
Bishop , s. Bissehop. * — , in het
schaaksp. , Looper,, Raad.heer,, tn.* —,
naam 1 ,771 zekeren drank , die ultwn,
enz. bestaat.
Bishoprick , s. Bisdom, o.
Bishopsweed, s. Bisschopskruid, o.
B,shopswort , S. Zwarte kome,,n,
Bisk , s. Soot), Viee,chsoep , yr.
Bismuth, s. zeker zwaar habnnetaal,
B ismuth, o.
Bisinuthal , adj. Bismuth bevattende of
daat tilt bectaande.
Bison , s. Wilde cc, tn.
Bi,sextile, a. Schrikkeljaar,, o.
Bisson , adj. veroud. , Blind.
B‘stort, s. Slangenkt uld, o.
Bistoury, s. zeker heelmeesterswerktuie,
Bhtouri , N.
Bistre , s. Rnetverw,, yr.
Bisulcons, adj. Met gespleten hoeyen.
tn.* — , Beetle,
Bit, s. Beet,
zekereSiiaansehe
Klein sttskj e , o. *
zilvet en 1111Int otntrent zero; en een'
halven Engelsehen stuiver want tifg.* — ,
Bit, Gebtt (van een paardenhoo;dste1),
o. * — , pres. & part., zie to Bite; zie
ook Bits.
to Bit , v. a. (een pant d) Het bit aandoen.
Birch, s. Teel.; fig. Hoer, yr.
Aanbijten von
Bite, s. Beet, tn. *
eenen visch aan het aas , o. , Beet , tn.
, Bedrieger, ill.
, Bedrog , o. *
*
to Bite , irr. v. a. B//ten (met de tanden ).
Bedriegen.*
Vetwonden.*
*
v. n. Bijten, op de tong prikkelen, alt
Snerpend ziin (van de
peper, enz. *
Bfitend of Snerpend
koude) *
(in het berispen); I. ) so - AT a.)
Bijten Haar; b.) Biter; aan; 2.) to ON , Bijtet: op; to - ON the bridle,
a.) Op het gelm kaauwen; b. )Kommervni
levee; 3.) to - TO depth, Dood bÜten.
m., Biltster,, yr. * —,
Biter, S.
,
Vi,ch , die ligtelijk aanbijt. *
Bedrieger,
Bits , s. pl. scheepsw., Betinghenten,
o. meerv., Bettagen, yr. mecca'.
Bittacle , zie Binnacle.
Bitter, s. Slag des kabels om de betingen,
Betingslag,
Bitter, adj. Bitter ; t.) to Be — AG et TNST
one, Bitter of Hard tegen iemand ;
2.) It is — TO me to leave so dcsr a
friend, Het vale mil hard, een' zoo
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waarden t'r'end to verlaten. * S.
Bitter, o. ; pl. Bitters, Drank van bittere
kruiden ,
Bitterapple, s. Kolokwintappel , tn.
Bittergourd , s. eerie plant , K‘olokwint, on.
Bitterish, adj. Bitterachlig.
Bitterly, adv. Bitter.
Bittern, s. zekere vogel, Butoor, Roerdomp , m.
Bittern , s Bitterzout, o.
Bitterness, s. Bitterheid, yr.
Bittersweet, s. eene plant, Bitterzoet. o.
Bittervetch , s. Paardewikke, yr.
Bitterwort , s. Bitterwortel , tn.
Bittimen , s. Judenliim, yr. en o., Jaenpek , o.
to Bituminate , v. a. Met fodenlim bezwangeren.
Bituminiferous, adj. jodenlim voortbrengende.
Bituminous, adj. ,rmlenItimachtig.
Bivalve, adj. Tweesciialig.* — ,$.1-Ietgene
tweeschalig is, Twee3chalig deer, a.
Bivalvular, zie Bivalve.
Bivions , adj. Met twee wegen.
Bivouac, s. in het krifgsw., Bivouac,
Nachtleger onder den b]ooten hemel , o.
to Bivouac , v. n. Bivouakke en.
Bizantine, s. Koninkl#k geschenk op zekere
feestdagen, hetwelk nit eta stuk gond
bestond ter waarde van xs pond awl.
zie Bezant.
*
to Blab, v. a Uitbabbelen , Onvooregtig
klapten; to — ou'r, Perklappcn, Er
nit flappen.
Blab, Blabber, s. Babbelaar,, _rapper, nt.
B l ack, adj. Zwart; — cattle, Iloornvee,
Rundvee; — game, Bruin wild, als :
het Wilde zwn, enz.; — meat, B; min
vleesch , wildbraad , als hazen, patrizen,
enz.; The — arc. De zwarte kunst ,
tooverij; to Beat one — and blue, lemand
bont en blaauw slaan; fig. Zwart, 4r
schtiwaik ; A — deed, Eene zwarte,
snoode daad. Donker. * — , van
gezigt , Misnoegd, of Bedroefd ; to Look
at one , Ieng and norsch aanzien;
The heaven was — with clouds, De
hemel was zwart ran wolken. * s.
Zwart, o.; to Have a thing under —
and white, lets zwart op wit hebben.* —,
Moor, Mooriaan Heger, m.
to Black , v. a. Zwart maken; to —
OVER (with ink, etc.), Zwart ?oaken
(met inkt , enz.,).
Black , act , s. Wet tegen de stroopers, yr.
Black-amber, s. Zwarte aardpek, o.

BLAC
Blackamoor, s. Moor, Mooriaan, Negerim.
Blackball, s. Zwarte boon (of balletic
bap het balloteren), Yr.
to Black ball , v. a. Deballoterett.
Black-beetle, s. 11Thke y er, m.
Black-berry, s. Braamhezie, yr.
Black-becry-bush, s.Braambezie,truik,m.
Blackbird, s. Me r cl , yr. ,Gieteling,m.
Black book, s. Zwai to bock, Zwarte
register , 0. * , Beschrilving der Eng.
hofhouding ten tide van HENDRIK IL,
(door GERVAIS van Tilbury,) yr.
Blackbrowed , adj. Met zwarte weakbraauwen; fig. Donker ziende, Ontevreden, Misnoegd.
Blaco brown, adj . Donkerbruin.
Black-bryony, s. Zwarte stikwortel, 0).
Black-cattle , s. , zie op Black.
Black-choler, s. Zwaarmoedigheid, yr.
Black cock, zie Heath cock.
Black currant, s. (Zwarte) aalbes , yr.
Black-earth ,s, Zwarte aarde,Thinaarde,
Teelaarde , yr.
to Blacken, v. a. Zwart makes; ook
den fig. zin van Kwaad spreken; to Be
blackened alt crowd;, Zwart van menschen ziin. * , v. n. Zwart worden.
Blackener, s. Zwattmaker,, m.
Black-eyed, adj Zwartoogig.
Black-faced , adj. Bruin van gelaat.
Black-fl-jar, s. Dominikaan, tn.
Black-game, s., zie op Black.
B l ack-guard, s. Gemeene vent, Smeerlap
Schobbe:ak, m.
Schoen.
Blacking , s. Zwartmaken. *
smeer, Schoenzwart, o.
Blacking ball, s. Schoensmeerbal,
Blackish, adj. Zwartachtig.
Black jack, s. welter, Laren beker,
* —, eerie delfstof, zie Blende.
Black lead, s. Potlood, o. * —, adj. also
A — pencil, Een potlood.
Black-leg, s. Schaap ?net zeere beenen,
wedt ennen), tn.
o. ; fig. ilfzetter
Black.letter,, s. Gothische (of and
ache) letter, yr.
Blackly, adv. Zwart; fig. Snoodeljk.
Black-mail, s. Gecchenk (in geld, korea,
enz.) aan menschen, die met dieven in
betrekkivg staan , om zich daardoor vo.or
diefital to vrifival en , o.
Black-martin, s. Munizwaluw,, yr.
Black-monday,, s. Paaschmaandag ; fig.
Ongeluksdag. * —, Eerste maandag
de vakantie, m.
Black-mouthed, adj. ruilbekkig.
Blackness, a. Zwartheid, yr.
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Blackpudding , s. Bloedbeuling , m.
Black-rod, s. Zwarte roede van het parlement , y r. ; The usher of the —, De
deurwaarder van het parlernent.
Black-rents, s. plur. Pacht rra na turd, vr.
Black smith , s. IIoefsm d, Grofinrid , m.
Black-tail, s. een visch , zie Ruff, Pope.
Black-thorn, s. Sleet-let-en, m.
Black-work, s. Grofsmids arbeid , m.
Bladder, s. Blaas , Pisblaas. * — ,,Blaar ,
Blein , yr.
I3i addered , adj. Gezwollen als eerie blaas.
Bladder-nut, Bladder-senna , s. Pimpelcoot , vr.
Blade, s. Grasspier,, vr., Grasscheutje ,
a. * — , Kling, vr. * — , Gast, (kloeke
of y rolijke ketel ,) ; zie ook Blades.
Blade -bone , s. Schoude, Glad , o.
Bladed, adj. ilren hebbende.
als A
Blades, plur. , zie Blade. *
pair of — Bell garenklos , m.
Blade-smith, s. Degensmid , rn.
Blain, s. Blein , Blaar , yr.
Blamable, adj. Berhieliik.
Blarnableness , s. Berts f>elijkheid , vr.
Blamably, adv. , zie Blamable.
Blame, s. Blaam Berisping, yr. * ,
Misdriff, o. , Kwersing , yr.
to Blame, v. a. Berispen ; I was blamed
FOR it, 1k werd daarover berispt. Aanm.
In plaats van for words ook corn y of
gebruikt , dat Beene navolging vet client.
B'ameful, adj .hfisoladig , Schuldig.
Blameless, adj. Schuldeloos, Zonder blaam;
He is —or tha: oath, Hgi is onschuldig
aan diet; eed.
Blamelessly, adv. , zfe Blameless.
Blamelessness, s. Onschuld ,
Blamer, s. Berisper,, M. (verdienende.
Blameworthy, adj Berispelijk , Berisping
to Blanch, v. a. Wit maken, Bleeken.
* , Doppen Schillen , Pellen. *
, Niee in aanmerveroud. , Voorhijgaan
'
king nemen ; Blanched with sudden a;ze,
Doorplotselingen ouderdotn wit geworden.
* — , v. n. Wit wordea , Perbleeken.
* —, Ontweken , Uitylugten .zeeken.
—, in het
Blancher, s. Bleeker,, m.
muntw. , Werkman , die de muntspecie
polijst en school; maakt , tn.
Bianchimeter,, a. Werkeuig ter meting
van het witmakende vermlen , o.
Blanc-manger, s. Witte geles, yr., Blancmanger, o.
, Lieftallig.
Bland , adj.
Blandiloquence , s. Vleijende taat , yr.
to Blandish, v. a. Vleiien , Liefkozen.
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Blandishment, Liefkozing. * —, Zootheld van woorden. * Vriendelfike
behandeling, yr.
Blank, adj. Wit. * —, van papier, Wit,
Onbeschre yen. * — , Beschaamd, Vet legen ; A — come-off, Bone kale uitylugt.
, van verzen , Reale/0os. *
, s.
Wit , (opene plaars op een gedrukt of
beschreyen papier ,) o. * Handtee.
kening voor ruder bjj to voegen hovers.
schrift , Carte blanche , y r. * , Wit,
Doetwit (van eene schef), o. * —,
Net , (in de loteri ,) y r. * —, Feilen,
(in het dobbelsi.el ,) o. * , Lage
kaarten , in het kaartsp. , als : to Have
—, Niet den prentje hebben ; fig. to Sit
down with a --, Zinc hoop veredeld
zien , Bot vangen. *
,
Blank,
Witje , (cud klein geld ,) o.
to Blank , v. a. Vernietigen , Herroepen.
* , Verlegcn maken. * , Vrachteloos
sunken , In duigen smitten.
Blanket, s. (wolien)Beddedeken ,yr. *
soort van peer. *
, bit drukk. , Blanche: (aan eene drukpets), o.
to Blanket, v. a. Met eene deken dekken.
* —, In tent deken opgooljen en op y angen, Wippen ; fig. to — one, ( ook : to
loss one in a blanket ,)Ietnand voor het
lapje houden.
Blanketing, s. Stof voor wollen dekens ,
yr. * — , Opwerpen in cone deken , o.
Blankly, adv. Bleek. * —, Op cent verlegene
to Blare, v. n. Loegen.
to Blaspheme, v, a. Lasteren, Oneerbirdig
spreken van. * —, Kwaad spreken van.
* — , v. n. God lasteren. * , Vloaen ,
Zweren; CO-AGAINST God, God lacier en.
Blasphemer, s. G.idclasteraar,, tn. , Godslasteraarster , yr.
Blasphemous, adj. (Blasphemously, adv.)
Godslasterliik.
Blasphemy , s. Godclastering vr.
Blase, s. Rukwind, an. * — , Geluid (van
eenig blaasspeeltuig ), o. *
Kwade
invloed cover planeet. *
,
(in het koren ,)
to Blast, v. a. Net een ig p lotseling bederf
aandien. * , Doer; verdorren. * —,
Verschrikken. * —, Be.eedigen , Benadeelen ; That curse has blasted them
INTO usurers , Die vloek heeft hen tot
woekeraars verlaagd.
Blastment , s. PlotJelinge aansteking of
besnzettii g , yr.
Blatant, adj. Bulkende all een bees:.
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Blateration s. Gedruisch, Geraas o. '
to Blatter, v. n. Bulderen.
Blatrerer, s.
tsar, Bulderbast ,
Blay, s Biel, Buick,
Blaze , s. Lichtelaalie ylam. *
.Bekendmaking , y r., Gerucht, o. *
Witte ylek Kol ,( ears het voos hoofd eons
paards ,) yr.
to Blaze, v. n. Vlammen , Sterk schijneu.
Vlarnmen ;
WITH , &him: en
cf. Stralen van ; fig. In het oog
, v. a. Moen ont ylammen. *
Ruchtbaar makers. * ,(Boomen)merken om le y ellen of to yerkoopen ; to
- ABOUT, ABROAD, FORTH, Vet kon•
digen , Verbs eiden , Ihteeztlinen.
,
Biazoenen verklaren.
to Blazon , v. a. Plazoenen yes klaren ,
De ondesscheidene deelen eens waptnschilds in de gebsulkedike kunstbewoosdingen ofgeyen. * — , Versies en. * —,
Ten soon spreiden. * — , Ruchtbaar
waken. * —, Bekend waken. —, Fief en ; a.) tO - ABROAD. Verkondigen;
to - FORTH , "Ian den dog bs'engen.
Blazon, s. iVa onkeisi Idkunee , yr.
Blazoner, s. Wapenkenner , rn.
Blazonry, s. frap,enschiidkunele, yr.
Plea , s. hint ender cc said, Spin:, o.
to Bleach, v. a. & n. Blecken.
, Bleekster, vr.
Bleacher, s. Eleeker,,
Eleachery, s. Bleeke4 , yr.
Bleaching, s. bieeken , o.
Bleak, adj. Bleck (in dozers zin verond.).
- s., zie Blay.
Kota Kil.
*
Bleakish, aElj. Kil , Kovelachtig.
bleakly, ad,. Kind.
, Bieekbeid, yr.
B l eakness , s. Koucie. *
Blear, adj. Duister, Niet donsz-git
inzond. door rettigheld ofvicl:tigiaci d.
to Blear, v. a. Donker of Lccpocgig
waken.
Blearedness, s. Leetooglgheid, yr.
Blear - eyed, adj. Tranen de oogen hebbende, Leepongig.
to Bleat, v. Blaten ; I.) to - AT,
Aanblaten; 2. )1.0- FOR,Blaten near, om.
Beat , Bleating, s. Geblaat, Blaten, O.
to Bleed , err. v. n. Blettlen ; to — FROM
the nose ,--Ust den news bloeden. * — , v. a.
Aderlaten, Laten ; Ile was hleed:ng
AWAY his life, Lir) bladde dood.
, AderlaBleeding s. Bleeders, 0. *
tirg , yr.
Eerisping, yr.,
Blemish, s. Vek. *
Verwitt, 0.
to Blemish, v. a. Net eenige wanstaltig-
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held teekenen. * , In zilise eer bevlek
ken , Den goeden naans ontnemen.
to Blench, v. B. Wyken, Deinzen.
B'et. ch, s. SHAKsP. , zie S 311,
to Blend, v. a. & n. Ondereen mengen ;
a.) to — INTO , Vermengen tot; 2. ,) to
- WITH , Vermengen met.
Blende, s., zie Suiphuret of zinc.
Blent, part. veroud. veer B'etide'd.
to Bless, v. a. Zegenen, Gelukk:g
, Zegenen, Neil toevemehen,*
*
Zegenen Loven , Verheei kken ; to—one
WV' H a thing, Iertand met let, zegenen.
Heilig. *
Blessed, adj. Zalig. *
Gelukkig.
Blessedness, s. Gezegende toestand, m.,
Zaligheid, yr., HeGelukzailgiseid.*
snel,ch geikk , o.

Blessing, s. Zegening , yr.* —, Zegen,m.
Bletorist, s. Iemand , die het vermogen
bent, ens onderaarthehe ado en to ontdekken.
Blew, pres., zie to Blow.
Biieh', s. * — ,Scherpte,
Sterke mate, (hi v. ion koude ,) yr.
to BiNht , v. a. Door meeldanw bedcryen;
fig. Bederven.
, Van gezigt beroofd;
Blind , sdj
Te St.jutprov. When the devil is
mis ; fig. Blind, Zonder doorzigt , Onwetend. , Donker,, Duister; A —
story, Ben vertelseltje ; A man's —side,
lemands zwakke zUde; a.) to Be —oif
one eye, Ann het eerie oeg blind zijn;
2, ) to Be — -so a thins~. blind voor
leas Z4117 Anna,. Alen viudt, IR planes
Van TO, ook wel OF.
to Blind. v. a. Blinden, Blind waken.
* — , Duister waken , (voor het gezigt
of voor net verstand.)
s. Blindering. * —,Blinde,vr. ,
Scher's; .o.; fig..Sluver , Dekmentel,m,
Ustvlugt , vs.
Blindfold, adj. Geblinddoekt.
to Blindfold , v. a. Blinddoeken.
Blindly, adv. Blineselsngc.
zeker kinderspel,
Bl intim an's - buff,
Blindemannetie , o.
en fin.),
Blivdheid(cieenl.
Blindness, s.
y r.; — TO the future, Bhndhesd voor
de tockonst.
Blind - side , s. Zwakke zijde (van lemmas
karakter), yr.
Blink , s. Flickering, vr. * — ,L,nkje, o.
to Blink , v. n. Knieoogen. * — , Duister
zien; Blinking candles, Kaarsen, die
duister br olden; Blinking stars , Bleeke

BLIN
sterren. •

, v. a. Het oog van ...

afilaan.
Blinitard, S. Die knipongt , of kortegtig
is. * — lets
Bliss, s. Gelakziiigheid. *
, inzond.
Hetnelsche gelukzatigheid , yr.
Blissful, adj.-rBlis4i.11y,adv.1Gelukzalig.
Blissfulness, s. Geli=kz,ligheid , yr.
to Blissom , v. D. Gail zojn.
Blister, s, Blaar. * , ekpleister, yr.
to Blister, v. a. Tot blares trekkcn. * —,
Eerie ti ckplcister of Spaansche vlifg op
leggen. *
, v. it. Zich tot blaf en
zetlen.
Bltthe, adj. Vrolijk
Blitheful, aaj, Leer vrokk , Dartel.
Blithely , adv., zie Blithe.
Blitheness, s. Vrolifleheid Blifheid 2yr.
Blithesoine , adj. V folisik
Bli,liesomeness, s. Vfoli;kheid , yr.
to Bloat , v. a. Doen zwellen ; to — UP
Doen of‘zwelien. * — v. it. Opzwellen
Opleopen.
Bloa:edness, s. Orgezwollenheid , Opgeloopenheld ,
Robber, s. Bobhel m.
Blobberlip, s. Dikke
, yr.
Blobberlipped, adj. Di !dip/
Block, s. Blok , ( zwaar sick bout ;
glat , waarop mi,dadigers onthand wooden,) o. *
_Wok, (zwaar stuk warmer of metaal ,)
* — , Scheepsblok ,
Blok , o. , Katrol ; fig. Verhindering,
, als : to Cast a — iu one's way,
Eene spank in het wiel steken. *
,
Botterik, Domkoh,
hoedenm.,
*
Perm, (watt; op ide hoeden gemaakt wonden ,)
* —,
drukk., Inktbak ,
( aan de ters ,)m. *
, 14' jag., Krvie ,
(waar men eenen valk op houdt ,
to Block , v. a. Be,ennen , Insluiten ,
Blokkei en ; to - UP, Toesluiten.
Blockade s. BerennIng , Blokkade, yr.
to Blockade , v. a. BC,' cnnen ,
Blokkeren.
Blockhead , s. Botterik , Domkop , m.
Blockheaded , adj. Darn , But.
Block • house, E. Blokhuis , o.
Blockish, adj. (Blockishiy, adv.) Dom,
Boa.
Blockishness, s. Botheid , Domheid , yr.
Block- tin, s. Bloktin, o.
Block- wood , s. Provinciehout , o.
Blonket, adj. SPENCER, Grin.
Blood , s. Bloed o. (oak in den zr'n van
Arstamming , Verwantschap , Geboo, to ,
Toestand des gemoeds ;) to Let —, Ader-
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latent to Be let —, Adergelaten worden;
fam. For my —, Al king er tniln liven
can. * — , Sap, (als van drui y en ) a.
, Heethoojd • M.
*
, "Ian
to Blood, v. a. Bebloeden. *
bleed gewennen, ( als eenen bi/hand.)
—, Fern; tten , Driftig mnken.
Blood - boltered , adj. Behlted.
Blood- flower, s. Afrikaansche tulp
Hemanthus , yr.
Blood - guiltiness, s. Bloedschuld , yr.
Bloodhot , adj. Bloedheet , Bloeiwartn,
Blood - hound, s. Bloedhond , m.
Bloodily , adv. Wreedaardiglijk.
Bloodiness, s. Bebloedheid , yr.
Bloodle s s, adj. Bloedeloos.
, Dood.
* --, Zander bloedvergieting.
Blood-letter, s. Adel later , m.
Blood - red , adj.
edrood.
Bloodshed, s. Bloedvergieting , Bloodstarting, Yr. * —, Doodslag , ,
m.* —, Bloedvergieten o. , Slagtingyr.
Blood - shedder, s. Bloedvergieter, Moordenaar, m.
Bloodshot , adj. Net geronnen bleed gevuld , Met bleed anderioopen.
Blood - snake, s. Bicedslang , Yr.
Blood - staining , acj. .Bebloed , Met blood
bevlekt.
Blood- stone, s. Bloedcteen, vs.
Blood - sucker, m. bleedzuiger, (oak
fig.) m.
Blood • thirsty, adj. Bloeddorstig.
Blood - vessel , s. .Blocdvat , (in het
dierlijk ligehaam ,) a,
Blootiwarm , adj. Bloedwarm.
Bloodwite s. Geldboeie tot betering Yam
eenen doodslag , yr.
Blood- wood , s. Bloedhout , Nicoragahout, o.
Blood- wort, s. Bloedwortel , fn.
Bloody, adj. Bicethg , Bebleed. * —,
B16ectrg , irreedaaraig.
Bloody • Laced , adj. Met een bloedig yourkomen.
Bloody- flux, s. Rocde loop, m.
Bloody - m ; nri ed , adj. Blaeddor3tig.
Bloody- sweat, s. Zweetziekte, yr.
Bloorn , s. Blom , y r., Bloe,em Flettr,
m.. — , Witas , (het b l oesuwe stofachtige
op sommrge yruchten , als prvimen, enz.)
* —, Iizer,, dat de eerste hamertlagen
ondergaan beef: ; ook : in ilzerhutten ,
Stuk fizer van twee vaet in het vierkant.o.
to Bloom , v. n. Bleeijen , (oak in den
zin van in voordeelig,n toetand zijn.
— . Bloesemen, als bloesems voort-
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brengen; Honoria bloomed OUT daily

b.) roewaai'en ; 7.) to - VP , 4.) 1r
de hoogte blazer; of waagen, Opbizzen,
Opwaagen3 b.) In de lucht doer vliegen
of springein ; c.) Doen ;nislukken, VerNelen ; to Be blown UP, Illidukken ;
d.) Does; val len ; to Be blown u p , Vallen,
Verloren zijn; e.) Ophlazen, Opg.eblazen maker; 8. to — u p oN , a. ) Blazon
op ; b.) Does; verande,rea , Its verval doer,
kotnen; This author is blown UPON,
Deze selzrtiver is y erouderd , niet sneer
in sock ; You are blown UPON, Gij zit
verloren , Het is gedaan met u , zit
naar de maan.
Blowen , s. Hoer, yr.
Blower, s. Blazer, us.
, Blazers, o,
Blowing, s. Waagen. *
Blown, part. , zie to Blow.
Blow - pipe , s. Blaaspijp. *
Soldeerpijp , yr.
Blowze, s. Roodwangige en dikke meld.
, Vrouw met verwarde Karen, yr,
*
Blowzy, adj. Verbrand van de zon , Rod;
— wyrit walking, Rood van het wande/en.
Blubber, s. Walvischspek ,o.,Traan,vra
• — , zekere visch, Zeenetel , * — ,
Blanc, Blaar, y r., lets gezwollens,
to Blubber, v. n. Snikken (van schregen).
* —, Hailen; to — roe , Huilen cm.
* — , v. a. Van schregen dipen opzwellen.
Blubber- lip, s. Dikke lip, yr.
Blubber-lipped , abj. Met dikke Uppers.
Bludgeon, s. Knods , yr.
Blue, adj. BlaaNw ; fig, Black and —,
Blond en Blaauw ; to Look —, Beschaamd staan; Met zgn' mond vol tan.
den staan; to Look — upon ONE,
mand scheel aanzien.* s. Blaauw, o.
to Blue, v. a. Blaauwen, Blaauw waken.
Bluebottle, s. Blaauwe korenbloem, vr.
* —, zekere groote blaauwe vile;,
Brommer,,
Bromvlieg, yr.
Blue - cap , s. naam van een' visch.
Blue - john , s. eene delfstof.
Blue - eyed, adj. Blaauweogr g .
Bluely, adv. Blaauw; fig. He came off
— , Hij kwana er bekaaid af.
Blueness, s. Blaauwheid , yr.
Blue - throat, s. een vogel , Blaatowborsije , o.
Blue - veined, adj. Blaauwgeaderd.
Bluff, s. Ilooge oever,; die in zee you*
loopt, m.
Bluff, adj. Norscls, Grommig, Stuursch.
* — , van den boeg eens schip 7 Breed ,
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INTO more exquisite beauty, Honoria's
sclioonheid nam dagelijks in voortreffelik
held toe.
, jeugBlooming, adj. Bloegend. *
dig.
adv.
Bloegend.
Bloomingly,
Bloomy, adj. Bloeitend , Vol bloesems.
Blare s. veroud., Bloei , tn. * —, Bederf , o.
Blossom, s. Bloesem , tn.
to Blossom, v. n. Bloesernen.
S.
Blossoming, adj. Bloeorend.
Bloei tn.
Blossomy , adj. Vol bloesems.
Blot, s. Uitschrapping (van lets, dat
, Plek , Cook in
geschreven is). *
eer of goeden naam,) yr. * in het
backgammonspel , Ongedekte steen, nt.
to Blot, v. a. (lets, dat geschre yen is,
onleesbaar maken,)Uitschrappen , Doorhaler. * —, Bezoedelen , Berlekken.
—, Bevlekken , Schande aandoen. * —,
Verduisteren; to —. otrr , a.) Uitvlak
ken ; b.) Ultwisschen. * — , v. u. van
papier, Vloeajen.
Blotch , s. Puist, yr.
to Blotch, v. a. Zwart shaken, *
Met puisten bedekken.
Blotchy, adj. Puistig.
to Blote, v. a. Rooken, In den rook
droogen.
v.a. veroud.,
to Blow , v. n. Bloegen. *
Doen bloegen.
Blow, s. Bloei , tn.
ieten,
EVersch
Blow, s. Slag, tn. *
(van insecten,) o.
to Blow, v. a. van vliegen, De egeten
leggen in, Schgten op; to - UPON ,
Bederven.
to Blow, irr. v. n. ik a. Tra4en.* —,
Blaten; to — one's nose , Zijn' nemsnuiten ; .) The wind blows /mom the
east, De wind waait nit het oosten ; 2.)
to - OVER , O yerwaagen; 3.) to UP,
hi de lucks vliegen , springen ; 4. )
- UPON, Blazes; of waaUen op. * —,
v. a. Blazes'. * — , Waagen ; I.) to AWAY , a.) We gbl azen ; b.) Wegwaagen;
a.) to — DOWN , a.) Onoblazen; b.)
Onswaaijen; 3.) to - OFF, a.) Wegblazen, Afblazen; b.) Afwaagen ; e.)
Afdrilven ; 4. , to -- OUT a.) Uitblazen ;b.)Uitwaagen; The wind has blown
itselfour , De wind free ft uttgewaaid; 5.)
CO - OVER , a.) Waagen aver ; b.) Overavaaiien ;6.) to — To 7 a.) Toeblazen ;
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Bluff- headed, adj. Net eon' wildenbotg. I Bo, interj. Boe; prov. He Cannot say —
Stuurschheid, yr.
to a goose, Hy stoat altid met 41 n'
Bluffness,
mond vol tanden.
Bluish, adj. Blaauwachtig.
m., Abuis , o., Boa, s. Koningsslang , Boa, yr. • —,
Blunder, s.
Bok , m.
zeker bout , Boa, yr.
to Blunder, v. n. Zich groveliik vergissen. Boar , s. mannetf e der varkens , Beer, a.;
* — , Stommelen; a.) to - ABOUT a Wild —, Wild zwijn , Everzwn o.
meaning, Naar eene meening slaan, Board, s. Plank, y r.; A bed of boards,
gissen ; 2.) to — ON, UPON, Zich grovelfik Eene brids. * ,Tafel,vr.*—, Geregtsvergissen omtrent. *
v. a. Vermen. ho f, o., Raadsvergadering, y r.; The — of
gen , Verwarren ; to - OUT , Zich on. admiralty, De admiraliteit , Het admihedachtzaam laten ontvallen.
raliteitshof * —, Scheepsboord , Boord ,
o.; to Be on —, .flan boord zijn; to
Blunderbuss, s. Donderbus, yr.
Blunderer, s. Iemand, die zich telkens en Make a , (ook : to Board it up to
grovelijk vergist, Lomperd, m.
the wind ,) Het schip naar den wind
Blunderhead , s: Broddelhoofd, Lom- wenden; fig. to Be above —, Geborget;
zijn , Er boven op zijn.
perd,
Blundering, adj. (Blunderingly, adv.) to Board, v. a. Beplanken. * (eel')
schip) Aanboorden, Aanklampen, EnOnbedachtzaant, Lomp.
Blunt, adj. Stomp, Niet scherp ; fig. terers; fig. (iemand)Aanklampen,AanStomp, Niet scherpzinnig .; to Be — TO spreken ; to — UP, Toeplanken. *
v. n. In den kost zijn. * —, v. a, .fs,
a thing, Onvatbaar voor lets zin.* —,
Raw, Niet net; fig. Botweg, Zonder den kost does.
Boarder, s. Kostganger, tn.
voorbereiding of bewitnpeling.
to Blunt, v. a. Stomp waken; fig. Ver. Boarding - house s. Kosthuis, o.
stompen, Verdooven.
Boarding- school, s. Kostschool, o.
Board - wages, s.pl. Kos tgeld (voor
Bluntly, adv., zie Blunt.
Bluntness, s. Stompheid. • —, Ruwheid bodes:),
Boarish, adj. Zwijnsch, Varkenachtig.
van manieren.
Blunt- witted, adj. Stompzinnig, Bot. Boarspear, s. Zwijnspriet, m.
Boast, s. Gepoch, Gesnoef, o. *
Blur, s. Viek, yr.
,
to Blur, v. a. Bevlekken. *
Roem , (reden om zich to beroemen,)m.
to Boast, v. a, Roemen. *
schen ,Uitvegen.
PCrhefen,
to Blurt, v. a. Onbedacht spreken • to
Vergrooten. * —, v. 13. Pogchen, Snoeven;
to — OF , Pogchen op, Snoeven op,
Onbedacht uie den mond laten
-OUT,
vallen.
Roemen op. Aanm. Soms gebruikt mere
Blush, s. Bios, tn. * —, Roode kleur. in voor of.
—,
Plotselinge
verschtining
,
yr.
Boaster, s. Pogcher,, m.
•
Boastful, adj. Pogchend.
to Blush, v. n. Blozend van kleur
*
Blozen; a.) to - AT a thing, Boasting, adj. Pcgchend. • —, s. Gem
Over iets Blozen; 2.) to — roR , a.) podia, o.
to — FOR shame , Van schaamte blozen; Boastingly, adv. Met gepoch, Net gesnoer
b.) to — FOR a person, Over iemand BoastIcss, adj. Zonder grootspraak, N.blozen ; c.) Over of Wegens 'dozen. derig.
Blushful, adj. Blozend, Sterk blozend. Boat, s. Boot, yr. *
Martuig , o.
Blushing, s. Blozen, o.
Schuit, yr.
Blushless, adj Zonder een' blos.
Boat - fender, s. Worst, y r., Wriffhout, o.
Blushy,, adj. Blozend.
Boat- fletch , s. Sloepsinhoutfe, o.
Gepoch ,Ge- Boat- hook , s. Bfotshaak, m.
Bluster, s. Gebulder. *
smoef , o.
Boatman, s. Schipper, m.
Pogchen, Boat - rope, s. Sloepslet,er,, m.
to Bluster, v. n. Bulderen.*
Boat's • grappling, s. Sloepdreg , yr.
Snoeven.
Blusterer, s. Snoever,, Snotshaan , Groot- Boat's - gripe, s. Sloepkrabbers, m. tarn
Boat's- guy, s. Kondwachter,, m.
spreker,, tn.
Geraas. Boat's • house , s Plaats, waar de sloepeo
Blustering, s. Gebulder. •
bewaard worden, vr.
Snoeven, o.
*
Blusterous, adj. Bulderend.
Boat - skid , s. Bootklamp, tot.
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BOAT
Boat • sling, s. Hanepoot , (waartnede de
sloepen door de sloeptakels worden ingezee ,) m.
Boar • staff, s. Sloephaak, m.
Boatswain , s. (in de gew.
Boosn,)
Bootsman, Hoogbootsman, an.
Boatswain's -mate, s. Bootsmanstnaat,m.
Bob, s. Jets, dat fladderend ofslingerend
hangs; van daar: Oorsietaad, o. *
Ref'rein, (herhaling van woorden op lice
elude van een couplet ,)o. * —, Stekelige
rede , y r. *
Slag, m. *
Korte
pruik, y r., Toertje , o.
to Bob, v. n. Fladderend of Slingerend
hangen. * —, v. a. Slaan. * Bedotten ; to — a thing FROM one, Jets door
bedrog of op eene slinksche wifze van
iemand erlangen.
to Bob , v. n. Aal peuren.
Bobbin , s. Klos,
*
rend lint,
Koord , yr.
Bobcherry, s. Kinderspel, waarbij eene
kers slinnerend aan eenen draad gehangen
is, om die met den mond to vatten.
Bobstay, s. Waterstag , yr.
Bobstay - hole, s. Gat in de scheg , waar
de waterstaggen doorgaan, o.
Bob - tail , s. Korte staart, tn.; fig.janbagel , o.
Bobwig , s. Korte pruik, yr.
Bockland, zie Buoltlaud.
to Bole, v. a, Vooroeduiden. * —, v. n.
Een voorteeken zijn; That bodes well
TO you , Dat is een gunstig vnorteeken
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Bog - bean, s. cent plant.
Bog - berry , s. een gewas.
Boggle, zie Bogle.
to Boggle , v. 11. Deinzen.* —,Aarzekn,
Weifelen ; I,) to — AT a thing , Voor lets
terug deinzen; 2.) to — TO do a thing,
Aarzelen om iets to doen ; 3.) to — WITH
the world, Jegens ds wereld veinzen.
Boggier, s. Weijelaar, Schroomvallig
mensch, m.
Boggy, adj. Bloerassig.
Boghouse, s. Geheim gemak ,Sekreet
Bogle , s. Bullebak, tn. * , Spook ,
Bog - rush , s. Illoerasbies, yr.
Bog trotter, s. 111,erasbewoner, m.
Bog - whort, s. Moerasbes , yr.
Bohea, s. Theeboe , yr.
to Boil, v. a. & D. Koken, Zieden; a.)
to — AWAY, a.) Voortkoken; b.) Verkoken; 2.) to— OVER , O y efkoken ; 3.)
to — WITH anger, Van toorn koken.
Boil , s. Buil , Zweer,, vr. , Gezwel , o.
Boiler, s. Koker, Zieder, tn. *
Kookketel, Ketel , m.
Boilery, s. Zoutkeet, Zoutziederij, yr.
Boiling, adj. Kokend. * , s. Koken ,o.
Boisterous , adj. ( Boisterously , adv.)
Stormachtig ,Onrustig,Onstuimi.
Boisterousness, s. Onstuimigheid, yr.
Bulary, adj. Bolusachtig.
Bold, at j. Stout, Dapper, Stouttnoedig.
—, Driest. Vertnetel; fain, to Make
—, De y r ijheid nernen.*—,Onbeschaarnd.
V001' ls.
* , Open , Niet bedekt y ear het gezigt,
Bodement, s. Voorbeduiding , yr.
als : A — shore Een vlak strand, veilig
to Bodge , v. n. in een regtsgeding , strand.
Knoeilen.
to Bolden, v. a. Stout waken.
Bodge, s. Knoeijer ij , yr.
Boldface , s. Onbe,chaameiheid, vr.
Bodice, s. Rigglitf, Corset. *
Ireursf e,o. Boldfaced, adj. Onbeschaamd.
Bodiless, adj. Onligchamela.
Boldly, adv., y e Bold.
Bodiliness , s. Ligehameliikheid, yr.
Boldness, s. Stoutmeedigheid.* —, StoutBodily, adj. & adv. Ligehamellik.
Onbeheld. * —, Vertnetelheid. *
Boding , s. Voorteeken, o.
schaantdheid , V iipostigheid , yr.
Bodkin, s. Els. *
,
yr. Bole, s.Boomstam,m.*—, Bolus, (zekere
* —, Krnlijzer, Fri,eetlizer, o.
zekere mast van 6
aatde,) y r. *
Body, s. Ligchaam , Lijf, 0. ; fig. Wine bushels.
of a good
een luchtLijvige
* Persoon, Bolis , s. Dieplood , o. *
rn.; Every
Jedereen. * —, Corps, vetschfinsel, Vliegende draak,
o. , ale: A — of French , Een corps Fran- Boll, s. Zaadhuisle (van eene plant), 0.
schen. * R,mp (van een schip),m. to Boll , v. n. (In het zaad) schieten.
to Body, v. a. Eerie getlaante aan iets Bollar, s., als Bollars in a dock -yard,
geven, Beligchamen
Groot: boeUen om de schepen aan to
Body- clothes, s. plur. Paardendek, o. meeren of nit te halen.
Body- guard, s. Lijfivacht,
Bollar - timbers, s. pl. scheepsw., 1401.
Bog, s. Bloeras , a.
tels , m. meery.
—,
to Bog, v. a. In het slijk wentelen.
Bolster, s. Kussen van een bed.
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Compres (rap eene Bomb ketch, Bomb-vessel, s. BornbarZadelktiss.en, o. *
als : Bolsters or the deerg(dfoot , yr.
wonde), vr. *
hawse - holes, Rifited l'00t de kluizen , o. Bombycinons , adj. Zijden. * , Van de
to Bolster, v. a. (Het hootd) met een kieur des zijdeworms.
kuscen ondersteunen. * —, Met een bed Bombyx s. Zijdeworm,
voorzien. * — , Wonden met complessen Bona• fide adv. Ter goeder trouw.
bedekken ; to — up , veroud., Onder- adj. Eerlige gemeenfi.
steuntn, Bijstand hieden.
Bonair,, au). veroud. , Inschikkelijk.
nt. , Werpspi es , r. ; fam. — Bona roba s. TVelgekleede ligtekooi , vr.
Bolt. s.
upright , Regtop als eene kaars; prow. Bonassns, s. soort van buff el.
A fool's — is soon s!iot, Een zot kan Bond , s. Barad, m., ofBanden, (waarniets zwligen. *
Dondersteen, tn. mede iemand gebonden is ,) m. tneetv ;
, Grendel , tn. *
, Kluis ter (aan fig, Banden , m. mecry ., Gevangenschap ,
een been), yr.
yr. *
Band, (lie lets zatrenhoudt ;
fig. Bane, m., Vereeniging, Betrek.
to Bolt , v. a. Grendelen, Toegrendelen.
* —,Boeijen, Kluisteren.* —, Ziften, king, y r. *— , Band, (oolzaak van
Door eene zeef latest gaan; fig. Ziften,
een.gheid,) m. *
Verba, dschri ft,
Naauwkeur4g onderz,,eken. * o., Obligatie, y r. * —, adj. Gebonden.
bakk. , Builen. * — bit fag., ( her wild) Bondage, s. Gevangencchap, Hechtenh, vr.
Opstooten ; a.) to — out , a.)Ultz,ften; Bonded , adj. Verpligt om belastingen to
b.) Ondetzoekerz , Uitvorschen ; c.) betalen.
"Ian het licks brengen, Onbedacht nit Bondi-paid , s.
LOlgene, yr,
* —, v. n. Bondman, s. Slav f, Limigene, m.
den mond latest
Plosseling uitspringen; I.) to — IN , liondservice s. Lijfelgensthab, yr.
Inspringen, In,nellen, Binnen snellen; Bondslave , s. Shoat', Lijfeigene ,
2. ) to - INTO , Springen of Sneten Bondsman , s. Bo,g, tn.
in; 3.) to — OUT, ui tspringe 3 ; 4. ) to' Bondwoman , s. Slavin , Lijfeigene
- OUT FROM, OUT OF, Piotse:ing to vrouw, yr.
voorschifn komen nit of Springer) uit.
Bone , s. Been, o. (zonder meerv.) *
m.
Bolter , s.
Knock, m., Been, o. (met meet BeenBolthead , s, Distilleerkolf, vr.
deren;) fam. to Be upon the bones
Bolting- bag , a. Builzak, m.
with one , lemand de knoken
0.77
Bolting - cloth , s. Buildoek , o.
Hem den rig smet en ; 1 tremble every
Bolting house, s. Builhuic , o,
— of tee, Geen lid ,pan 141; lijf, of
Bolting • hutch, s. Builkist , yr,
het beefs. *
T/Ischgraat, yr.; zie
Boltrope, a. scheepsw., Zoom (van esn ook Bones.
zeil), m., Lijk, vr.
to Bone, v. a. (Het vleesch) van been
Boltrope- yarn , s. Lijkgaren, a.
ontdoen. *
ilaleinen then in, Met,
Bolus, s. Groote pil, y r. Bolus, tn.
baleinen stiff makes.
Bomb, s. Born, (bekend ootlogstuik,)vr.' Bone ace, s. zeker kaartspel.
Bombard, s. weleer,, zeker groat schiet- Bone ache , s. Pfin in de beenderen, yr.
zeker wijnvat.
Prig. *
Bone breaker, s. stoat van zeeadelaar,
to Bombard, v. a. Bombarderen.
Beenbreker, mt.
Bombardier, s. in het krilgsw. , Bombar- 3,,atecl, adj. Bottlg.
dier, tn.
Bone-flower, s. Ganzebloem, yr.
Bombarchnent , s. Bombardement, Be- Bone-lace, s. Gekloste karat, yr.
schieten met bowmen, o.
to Bonefy , v. a. veroud. , Vetgorden.
Bombasin , s. Bombazijtz, o.
Boneless, adj fieenloos.
Bombast, s. Geprach , o. , Trinderige Bones, s.
Z'C Bone ; inzond. Kanttaal, y r. * —, adj. Hoogdravend,
werk,te,thlosjes, o. meerv.; fain. Dobdes lg.
belsteenen,
meet,.
Bombastic, zie Bombast, adj.
ro Boneset , v a. ( Ben lilt het lid geraakt
Bomb chest, s, Kist n:et bom yren gevuld, of gebroken been) hersteiien, Zetten.
om eene
to does springen, yr.
Bonesetter
m. Beenzet:er , HeelineesBombic , adj. Vitt den ziideivottn.
ter, tn.
Bombilation , s. Gebulder (inzond, van Bonespavin , s. zekere verharding aan 114
geschut ,) 0.
y beeves; van een paat Spatten,vr. mtery,
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Bonfire, s. Vrengdevuor,, o.
Bongrace , s. Tipje (tot bedekking van
het voorhoofd), o.
Bon-mot, s. Geestig gezegde. o.
Bonnet, s. Mats, vr. *
scheeps*.,
Bonnet, yr.
Bonnily, adv. , zie Bonny.
Bonniness , s. Gulheid, Vrolijkheioi, yr.
Bonny, adj. Gut,
Bonnyclabber,, s. Hangop , (zure kerne.
tnelk,)
Bon-ton, s. Goede toon, nt.
Bonum-magnum, s. Koningipruint, yr.
Bonus, a. Premie, yr.
Bony, adj. Beenig.
Bonze, s. Sinesche offapanesche priester,
Bonze, m.
Booby, s. Lomperd. --, Zeeooijevaar, tn.
Book, s. Boek, o.; -- of invoices, Factuurboekje, o.; — of rates, Toltarief ,
a.; fam. to Learn one's — , Zijne lee
leeren ; Without , Uit het hoofd ,
Van buiten; fig. to Be in one's books,
'emends genegenheid gewonnen hebben,
Bij iemand in een goed blaadje staan.
* —, pl. Books, Speelkaarten, y r. meerv.
to Book, v. a. Boeken; to — DOWN,
Opschriiven, Opteekenen, Op rekening
zetten.
Book-account, a.. Rekening , yr.
Bookbinder, s. Boekbinder,
Book-binding, s. Boekbinderfi.
Book-debt, s. Boekschuld, yr.
Bookful , adj. Veel, weer oppervlakkig,
wetend.
Bookish , adj.Vele liefhebberiivoor beckon
hebbende.
Book-keeper, s. Boekhouder,
I3oek•
houdster, yr.
Book-keeping, s. Boekhouden , a.
Book land, s. Prit leers, o.
Book-learned, adj. Belezen.
Book-learning, s. Belezenheid, yr.
Bookless , adj. Zander boeken. *
geletterd.
Bookman , s. Letterkundige,
Bookmare , s. Schoolmakker, Schoolkameraad,
Book-oath ,- a. Bilbeleed,
Bookseller, s. .Boekverkooper, Boekhandelaar, ns.
Booktrade, s. Boekhandel, ns.
Bookworm . s. .Boekmade , yr.; fig.
Blokker, Iemand die zich to veel met
boekenlezen afslooft , Letterblokker,m.
Boom, s. Leizeilspier, yr. * —, Beak ,vr.
*—,Boom,(totsluitingvaneenehaven,)m.

BORE

to Boom , v. u. Met eene greets yaart
aankomen. * , Het geluid van des
roerdomp makers.
Boon , s. Gift , Gave, y r. * —, adj.
Vrolijk, Lustig; A — companion , Bea
vroliike gest.
Boor, a. Boer,
Lomperd, m.
Boorish, adj.. (Boorishly, adv.) Vlegel.
achtig , Boersch, Lomp.
Boorishness, s. B oers chheid, Lompheid , yr.
Boose , s. Koestal , in.
to Boot, v. a. Baten , Bevoordeelen.
Boot , s. Beat , y r. , Voordeel, o.; To
-, OA den koop toe. *—, Bait, m.
*
Lear:, y r., Stevel , tn. ; — of
a coach, Pleats onder den bok , yr.
Boot-catcher, a. Laarzenuittrekker, (be.
diende , die in eene herberg den reiziger
de liatzen uittrekt,) m.
Booted, adj. Gelearsd, In learzen.
Booth, s. Kraam , Houten woning,
Keet , yr.
Boothose, s. Laarzenkous, Stevelkous, yr.
Boot.jack, s. Laarzentrekker,, Stevelknecht ,
Bootless, adj. Nutteloos , Goole butt"
aanbrengende.
Boots, s., zie Boot-catcher.
Boot-tree , s. Laaozenbeen, o.
Booty , s. Bait,
Bope,ep , a. Kljkeboe, o.; to Play —,
Kiikeboe spelen.
Borable , ad j; Boorbear.
Borachio, s. Fesch , yr. *
Vaatje.
0. * — , Dronkaard , vs.
Boracic, adj. Van borax, Borax...
Boracite, s. , zie Borate of magnesia.
Borage , a. zeker kruld, Boragie, yr.
Borate, S. een borax.zsut.
Borax, s. fioras , tn.
Bordel , s. Bordeel, o.
Border, s. Boord, Zoom. *
Rand,
Kant, nt, *
Grens , yr.
to Border, v. a. Zoomen ; fig. Beperken ,
Beteugelen. * — , v. n. itingrenzen,
'Ian' filen ; to — , trvoN, Grenzen
of' palen ann.
Borderer, s. Diezoomt.*—,Grensbewoner,
m., Grensbewoonster,, yr.
Bord- halfpenny , s. S tandgeld van kramers
op eene kertnis, o.
Bard keeping, s. Uitplundering der
grenzen, vr.
Bin-dare, s. Rand(vaneenwapenschild),ns.
Bore, a. zekere vloed, Warreling, yr.
Bore, prer. , zie to Bear.
Bore, s. Boor, yr. *—, Geboord gat.
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• —, Kaliber (van een stuk Ra yon), o. Botanks, s. Our. Kruidknnde , yr.
* Persoon of Zaak , weike door Botanist, s. Kruidkenner, Kruldkundtge,
herhaling kwelt , Lastig mensch ofding. Piantenkenncr, n;.
to Bore, v. a. Be ren.
to Botanize, v. n. Deplantkundebeoefenen,
Boreal, adj 1Voordcliik.
Botaniseren.
Boreas , s. Noordewind ,
Botanology, s. Plantbeschrfiving , Par.
Boree , s. zekere pas in het Jansen , handeling over de planters, yr.
Bourne , yr.
Bocanomancy, s. Waarzeggen sit plan.
Born , part. Geboren ; a. )— for greatness, ten , o.
Poor een' hoogen staat geboren ; 2.) - Botany, s. Kruidkunde , Plantkunde , yr.
OF a princess, Van of Uit eene pa :wee Botch, s. Buil , y r. , Gezwel , o. *
geboren ; 3.) — To empire, Poor heel-Lap , 771. *
Lapwei k. *
Geschappij geboren; To want , Geboren brek, o.
tot gebrek.
to Botch , v. a. Lappen , Aanlappens.
Borne, part., zie to Bear.
* , Met builen tetkenen ; a.) to Boron, s. , zie U ndecompounded base of UP , Oplappen; 2.) to - WITH stains,
boracic acid.
Met srnet ten ones iei en.
Borough, s. Burg, m., Plek , o,, Land. Botcher, s. Lapper. , Knoeijer,, m.
send , yr.
Botchingly, adv. .41angelapt, .41s tapwerk,
Borough . English, a. Erfregt van den Geknoeid.
jongcten zoon, o.
Botchy, adj. Met builen geteckend.
Borough holder, s. Burgetneester vast een Bote ,
oud regtsgel. woord, Pei gelding.
rn.
* —, Betering (wegens manslag), yr.
Borrel, s. Slechte kerel, tn.
Both, adj. Beide. * , conj. Zoo wel;
to Borrow, v. a. Bergen, Op crediet
maar ook,
... and, "Viet alleen
semen. * — , ilfieenen , Ter leen semen; Zoo wel „.. ale.
to — PROM one, Van iemand leenen. to Bomber, v. a.. Kwellen, Plagen, Overlast
Aanm. , Men y indt , y ooral bij aide aandoen , Lastig
schrijyers , ook of, in plaats van from. Botryoid , adj. Drulfrormig, Trosyormig.
Boscage , s. Bosschaadfe , yr.
Bots , s. pl. Wormen (in de ingewanden
Boshiesman , s. (pl. Boshiesmen) Bosch. der paarden ),
?men,.
jesman , (schaadje , yr. Bottle, s. Kesch, yr. *
Bostdel
Bosket. , s. Boschje, Lustbosch, o., Boo. (hooi of gras),
Bosky, adj. Boschachtig.
a.)
ilfbottelen
to —
to Bottle, v. a.
Bosom, s. Boezem ,
orr wine, Wojn op flesschen tappers,
to Bosom, v. a. Irz het hart besluiten, aftappen ; 2.) to — no beer, Bier
Geheim houden ; to — UP, Verbergen.
bottilen , Bier op kruiken tappen.
Bosom enemy, s. Ileimelyke v'an d,
Bottle-brush, s. Kanncwasscher,, tn.
of vitandin , yr.
Bottle case, S. Keldertje, Fieschkeldet tje,o.
Bosom-friend, s. Boezemvriend, m., Bottle companion , s. Drinkebroir , tn,
Boezem y riendin , yr.
Bottled. adj. Fleschyormig.*—,Gebotteld.
Bosom-thief, s. Huisdief, tn.
Bottle flower, s. Korenbloem, yr.
Boson, s zamentr. van Boatswain, zie Bottle-friend, s. Drinkebroir,, m.
dat woord.
Bottle-headed, aoj. Met een ledig hoofd.
Boss, s. Bogchel ,
Knopje , o.
Bottle-jacks, s. Regt opstaand braadspit,o.
Bossage , s. Vooruitstekenae steen ,
Bottle-label, s. Opschriftyaneenefiesch,o.
Bossed, adj.Bogchelig,Ge!mgcheld,Gebult. Bottle-nosed, adj. Eene roode kleur van
Bossive, adj. Gebogcheld , Gebult.
den drank hebbende.
Bossy, adj. Bultig. * , Met verheven- Bottle-rack, s. Flesschenrek , o.
heden of knopfes.
Bottle-screw, s. Kurkentrekker,, no.
Bosvel , s. soort van Crowfoot.
Bottle-stand, s. Flesschenblaadje , o.
Bot , s. Warm in de ingewanden van Bottling, s. Bottelen , o.
paarden , m., zie Buts.
Bottom,
Bodem,
* —, Zitting
Botanic, Botanical, adj. .De kruidkunde (van een' stoel), y r. *
Benettenste,
betreffende Kruidkundig, Plantkundig, o. * , Grendsop. *
, Dal, o., Vallei,
Botanically, adv. Kruidkundig Plant- y r. * —, Kluwen garen , o.
kundig.
1 to Bottom, V. a. Grondyesten. * —
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Opwinden; to — ON, UPON, Bowen sprong van het dek af; 3.) to — os,
op. * —, v. n. Steanen, B-uwen ; to UPON, Springen op.
- ON, UPON, Sterinen op, Zich verla Boundary , s. Grenspaal
—, Grens.
ten op.
scheldit7g, vr.
Bottomed, adj. EPnetz bodem hebbende. Bound bailiff, s.Dienaarvandensheriff, tn.
Bottom l ess, atij. B2demleos.
Bounden, adj. Verpfigt. *
, part. van
Bottoinry,, s. Bodemeri, yr.
to Bind.
Baud, s. Moutworm,
Bounding-stone, s. Werpsteentje 0 1,7 mede
Boudoir, s. Boudoir, 0.
to spelen, Keilsteentfe, o.
to Bouge,
Opzavellen; to --OUT, Boundless, adj. Grenzeloos, Onbegrensti.
Zicli uitzetten.
Boundlessness , s. Grenzelo ,: .sheid, vr.
Bough , S. Boomtak , Talc , on.
Bound-stone, zie Bounding.stone.
Bought , pret. & parr., zie to Buy.
Bounteous, ad,. (Bounteously, adv.)
Bought , s. veroud., ,voin y , vr.
ijgevig.
Goedguns-tig ,
Boughty, adj. veroud., Buigend.
Bounteousness, s. Goedgunstigizeid , yr.
bij Bountiful , adj. (Bountifully, adv.)Mi/d,
Bougie, s, Waskaats, or. *
wondh-., Stukle ger rst
enz. ,o. Milddadig , Edelmoedi; ; to Be — OP
Boulli , s. Gekonkt vleecch, o.
something TO one, Miid met lets jegens
s. Viceschnat, o.
iemand z1:117.
Bounce, s. Bons , y r.
Bountifulness, s.
Milddadigto Bounce, v. n. Bonzen. *
Een' held, Edelmcedigheid, yr.
plotselliken sprong doen. *— ,Pogchen Bountihead , Bountihood
s. veroud.
Snoeven 0.) His ,;c art bounced AGAINST Goed4eid, yr.
his bosom, Z6in ha r t b7nsde tegen zijn' B,,unty, s. Goedheid, Mi!dheid, Mild.
boezem ; 2. ) - AW AY , Wegyr ingen ; dadigheid, vr. ; Queen Anne's —, De
3 .) to — FROM the fire, Uit het vuur weldaad van kdni,:g eene
springen; 4.) She bounced IN and OUT, akte ter rerbeteling der kerke4;ke anth.
and UP and DOWN , and BACKWARD and ten beneden 5o p. st. in het filar,) yr.
FORWARD , Zij sprong in en nit, op en Bounty-mot,ey , s. Prernie van uitvoer, vr,
neer, en rooruit en achteruit; 5. ) She Bouquet , s. Ruiker,
came bouncing INTO the room, Zij brans Bourgeois , s. ( spr. bizrzjcis ,) Naam
de kamer in springen, in stuiven; 6.) eener kleine drmil2tter. *
(spr.
to — O UT, Uitsptingen, Vuor den dag boetzfea,) Burger, m. *
adj. Bur.
springen.
gertifk.
Bouncer, s. Snoever, Pochhans. *
, to Bourgeon, v. n. Uitspruiten.
Lergenaar,
Bourn , s. Grenr, yr,
Bouncing, adj. als; A — lass, Eons Bourn,s (SchntschBo.rn,)veroud.,behalvo
frissche dikke meld.
als een uitgi_ilg veer de names van plaat.
Bound, pret. & part. , zie to Bind. * —, sea, Beck, vr. , Riviereje , o.
adj. Gehonden; t.) to Be — roil a Bourse , zie Burse.
place , Naar of Poor eene ilaats bestemd to Bouse , v. n. Bekeren, Pullen, Den
ztjn; a.) to Be — TO, a ) to Be — beker
TO a person, A ;a
vertligt zifn ; Bousy, adj. _Thschottkeri,, Vroilik, Dronken.
b.) to Be — TO a place, Naar eene Boustrophedon, s. 117:,i z q van schrelven
laats bestenrd zijn; c.) to Be -- to van de rfgter naar de Ake, ha,d
keep great numbers ofhorsemen, Verpligt dan van de linker- naar de regterhanel.
zfin, om vele ruiter li to onderhouden.
Bout, s.
reel van eenig 7,edrijt, als
Bound, s. Grenspaal, M. *
Bepaling, in eene refs verrigt
; This
,
Beperking, yr. *— , Sprang,
*
Die man!, Doze rei.7; At one —, Op
Afstuitit.g, yr.
eenmaal ; N,Vhen it comes to my —,
to Bound , v. a. Bepalen , Peperken. Wanneer de heart aan it,fikoint ; I toast
*— , Doers afituiten ; to — IN, Be
have a — with him, 1k meet met hem
grenzen , Orngevcn , insluiten. * , v. vechten; Amer' y
Eene vro.'ae partil.
Springen , 0 ,spi upg.en. * — ,
Bout, s.
zie Bou ,..7ht , s
ten; a.) co — BY, riorfij s,,ringen cf Boutade , s. Gr q , Loire, y r. (ter, m.
snellen ; e.) to
R.'
,
;igen a art;! Bou'efen, s. St kehrand.*
B rat. dst
He bounded FROM Lif the dick, Ili! Bovine, adj. Vag het rundyee.
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to Bow, v. a. (spr. boo ,) Bulge's; fig. !Bowsprit, s. Boegspriet, m.
Onderdrukken ; a.) to — one's self Bowstring, s. Boogpees , yr.
BEFORE one, Poor iemand buigen ; 2.) Bow window , zie Ilaywindow.
to — DOWN, Nederbuigen (naar of tot, Bowyer, s. Boogschurter.
BoogmaTo). * , v. n. Bingen; i.) to
ker, m.
a.) Zich nederbuigen ; b.) -DOWN,to Box, s. Doss , y r. *
Koetsbok. *
DOWN UPON the knees, Nede, knielen;
Goochclbeker, m. * —, Loge , (in den
2.) to — To, Zich bulgen voor. *
schouwburg ,) Yr.; fig. You are in
v. a. (spr. bo,) Boogvormig maken.
the wrong —, Gij zift de plank verre
mis. *
Bow, s. (spr. bou,) Bulging, (als beGeschenk, o.
groeting ,) vr. *
, Boeg (van een to Box, v. a. In eene door ken. *
schp). * —, (spr. bo,) een schiet. Van doozen, enz. yoorzitn. *
Ge-

tuig, Boog. * , Regenboog. * — , schenken in eene bus, enz. verzamelen.
Striskstok (eener viool , enz.).*
;seam * , (Een' boom) bores;, out er het sap
van onderscheidcne boog yormige dingen, uit to lases; loopen.
b. v. Zadelboog, tn. * —, Lis, yr.
Box, s. Slag met de hand aan het hoofd,
m.; A — on the ear, Eene oorveeg.
Bow-anchor, s. Vertuianker, o.
Bow-bent, adj. Gekromd , Boogvormig.
to Box, v. n. op de wijze der Engehchen
Bowed , adj. Gebogen, Boogvormsg.
met gesloten vuisten vechten, Boksen.
to Bowel, v. a. Ontweijen.
Box, s. Palm, tn.
Bowelless, adj. Onmededoogend.
Boxer, s. Bokser, Vuistvechter,
Bowels, s. plur. Ingewand , o. ; fig. Boxing, s. Boksen, o.
1VIedelilden, o.
Boy, s. Jougen , Knaap, rn.
Bower, s. Priiel. * — , Afgezonderd Boyhood, s. Jongenschap, o.
vertrek. * — , Boeganker , o. * , Boyish, adj. (Boyishly, adv.),JongensBuigspier,, yr.
achtig.
to Bower, v. a., zie to Embower, En- Boyishness, Boyistn, s. jongensachligclose. *—, v. n. fronen.
held, vr.
Bowery, adj. Met pridelen bezel. * —, Brabbie, s. Gekiff, o.
Belommerd.
to Brabbie, v. ii. Kijven.
Bow-hand, s. hand,waarrnede men een' Brabbler, s. Kijver, Schreeuwer, m.
boog afschiet, Regterhand, vr.
B--ace , s. Bind ,
*
Ilouvast, o.
Bowl, s. Kom , y r. * —, IlOuten kogel, *—, Koppel, Paar, o. *—, Spanning, yr. ,
Bal , voor het kegelspel, enz. , in.; to zie ook Braces.
Play at bowls, Kegelen, fillet ballen to Brace , v. a. Binden.
Spannen.
spelen.
Brassen. * —, Harden; a.) to
to Bowl, v. a. Rollin. * Net lets - ABOUT , Toebrassen ; 2.) to — TO,
ronds) werpen. —, v. n. Met ballen Bij het wenden detoefbrassen aanhalen ;
spelen, Kegelen ;, to — AT, Met den 3.) to — one's self UP AGAINST contubal werpen naar.
mely, Zich tegen eene be;pot t lug wapenen;
Bowlder, s. Strandkei, Strandsteen, m. 4.) to - UP one's heart To , lemands
Bow-legged, adj. Met kromme beenen.
hart stalest voor.
Bowler, s. Balspeler, Ktgelaar,, m.
Bracelet, s. Armband, sn.
Bowline, s. scheepsw., Boefijn , yr.
Bracer, s. Verband , o.
Bowling, s. Balspel, Kegelen, o.
B aces, s.
zie Brace. *
KoetsBowlinggreen, s. Baan voor het balsjiel, veiren , yr. meery. *
, bey drukk. ,
yr. *
Groen plein, o.
o. *
scheepsw., Brassen,
Bowman, s. Boogschutter, m.
merry.
Bow-net, s. Schepnet, o.
Brach, s. Teef, yr.
Bow-piece, s, Boegstuk, (kanon op den Brachial, adj. Van den arm, Arm....
bocg ,) o.
Brachyg,rapher , in. Die met verkortingen
Bow-pot, s. Bloempot, m.
schi
to Bowse , v. a. scheeprw. , Met eene talie Bracitygraphy, s. Schrijyen met verkorstiff zetten. * —, Een' knijper op (toaw. tingen , o.
werk) zetten.
Beach ylogy. s. Spreken in kortewoorden, o.
Bow-shot, s. Boogsclzot, o.
Brack , s. Bretsk , Bres, yr.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Bruen, zie Fern.
Bracken , zie Braken.
Bracket, s. Houten schraag , yr., of Braky, adj. Doornachtig, Stekelig.
klamp, m. * — , Plesthaak ( [] ), tn. Bramble, s. Braambeziênstruik. * —,
Brackish, adj. Brak, Ziltig, Zoutachtig. Doornstruik , In.
Bramble, Brambling, , s. zekere vogel ,
Brackishness, s. Ziltigheia , vr.
Brad , s. Kleine spiiker zonder kop , Dui- Bergvink, m.
Bramble-bush , s. Braamstruik. * — ,
ker,, tn.
Brad-awl, s. Priem voor spikers zonder Dorenstruik , tn.
Brambled, zie Brambly.
koppen, tn.
Bramble-net, s. Vinkennet, o.
Br\ig, s. Snoeveril. Pogcherij, vr.
to
Bran, s. Zemelen , yr. tneerv.
Pogchen
,
Snoeven
;
Brag,
v.
n.
to
- OF a thing , Pogchen of Snoeven Brancard, s. Rosbaar, yr.
op iets. Aanm. On, dar sores in plaats van Branch, s. Tale, tn. * —, (ook Branches,
plur.) iirmkandelgar, tn.
of 7o, komt , is geheel onjuist.
Brav;adocio, s. P,,gcher, Grootspreker, tn. to Branch, v. n. Zich in takken id t breiden.
Brap,ardism , s. veroud., Pogcherij, vr. * —, Zich in onderdeelen verdeelen. * —,
Braggart, adj. Pogchende , Snoevende. Wijdloopig' spreken. * —, Getakt zojn,
(van de horens van een hert); I.) CO * — , s. Pogcher, m.
Bragger, s. Pogcher, Grootspreker, Snoe- INTO boughs, In takken veranderen;
ver , m.

Bragger, s. zekere drank, Illede, yr.
Bragging, adj. (Bragg ugly, adv.) Pog-

chend, Snoevend.

Bragless, adj. Zonder pogchen.
Bragly, adv. veroud., .dardig, Fraai.
Braid, s. Vlecht, vr. * —, Bedrog, o.
* —', veroud., Berispen, o.
to Braid, v. a. Vlechten. * —, veroud.,
Berispen , zie to Upbraid; to — INTO
a basket, Tot eene mand vlechten.
to Brail, v. a. Geijen; to — UP , Geijen.
Brail-block, s. Geitouwblok van de be-

zaan , 0.

Brails , s. plur. scheepsw., Touwtjes tot

den bezaanstnast behoorende , en dienende
on; het zeil overdwars op to halen , o. mrv.,
Geijen, yr. tneerv. , Geitouwen, o. nzrv.
Brain, s. Brein, o., .Hersens, Hersenen,
vr. tneerv.; fig Btein , Verstand , o.
to Brain, v. a. De hersens inslaan. * —,
veroud., Vetstaan.
Brainish, adj. Heethoofdig, Korzelig.
Brainless, adj. Breinloos , Hersenloos,
Zonder verstand.
Brainpan, s. Hersenpan, yr.
Brainsick , adj. (Brainsickly, adv.) 111hoojaig, Dwaas , Onbezonnen.
Brainsickness. s. LJlhoofdigheid, vr,
Brait , a Rowe diamant , m.
Brake, veroud, pret., zie to Break.
Brake, s. Varenkruid , o.; ook : plaats
liwar het groeit. *— , Doornstruik, tn.
Brake, s. Neusnfper voor paarden, tn.
Brake, s. Vlasbraak , Braak, y r. *—,
Iiandvat van eene scheepspo-mp, o. * —,
Kneedtrog (van eenen bakker), m.
to Brake, v. a. (Flas) broken.

2.) to — OUT, a.) Takken krijgen.; b.)
Ustschieten ofZich verdeelen (in , INTO).
*— , v. a. In takken aficheiden. * — ,
Takswijze bol Buren.
Braucher, s. Die of Dat zich in takken uitbreidt ; fig, Stamvader. * — ,
bij jag., Takkeling , Jonge valk , (die
van den eenen tai: op den anderen begin:
to springen,) m.
Branches, s. pl ur. zie Branch. * — , inzond.
aan een paardenhoofdstel, de twee stukjes,
waardoor het hoofdstel met den teugel
vereenigd wordt ; ook': iirmkandelaar,
tn., zie Branch.
Branchiness, s. Veelheid van takken, vr.
Branchiostegous, adj. illetgedektekieuwen.
Branchless, adj. Zonder takken ; fig. Kaal,
Bloot.
Branchlet, s. Takje, o.
Branchy, adj. Vele takken hebbende,
Brand, s. Brandhout. * — , Zwaard,
o. * —, Dontlersteen, tn. * — , Brandtnerk , o.
to Brand, v. a. Branden, Opbranden.
* —, J3randmerken; a.) to — one F OR,
jemand brandmerken als ; 2.) to Be
branded TO a proverb, Een spreekwoord
worden; 3.) to — one WITH a certain
name, etc., femand met een' zekeren
naam, enz. , brandmerken.
Brand-goose , s. Wilde guns, yr.
Branding-iron, s. Brantkzer,, a.
Brand-iron, s. Bran4zer,, 0. *—,Vuur.
tteeft, vr.
to Brandish , v. a. Zwaaijen.
Brandish, s. Zwaai, in.
Brandling, s. Pier, yr., Worm, in.
Brandy, s. Brandewiln, m.
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Ben gewedig levers om niets maken ; 2. )
Brandy-bottle, s. Brandewfinflesch, yr.
Brandy.distiller, s. Bi andewvnstoker,,m. to — DOWN , Door geschreeuw of getier
verdrVven. * — v. a. Door getter verBrandy-shop, s. Brandewijukr oeg , yr.
drijven.
Brandy-wine, zie Brandy.
Brawler, s. Krakeeler,, m,
Brangle, s. Twist, m., Krakeel, o.
Twis
ten,
Kr
akeelen;
to
Brawling,
s. Gtkiff, o.
to Brangle, v. n.
— ABOUT or FOR a thing, Orn lets twis- Brawn , s. Vleecch van het wade zwiin.
* —, Wild zwzin. * — , Vlitesch ,(d.
ten.
vleezige gcdeelte des ligchaams ,)o. * —,
Brangling, s. Twist, m.
yr.
Spier kracht y r. * , Ann,
Brank, s. Boekweit ,
Brawner , s. Geslagt everzwijn, o.
Branlin, s. soort van zalm.
Brawniness , s. Kracht, Hardheid ,
Bran-new, adj. Splinternieuw.
Sterkte , yr.
Branny, adj. Zemelig.
Erased, adj. in de wapenschildk. , 41s Brawny, adj. reezig Gespierd , Sterk.
to Bray, v. a. Tot gluts stooten of males;,
een iludreaskruis gedeeld.
Stamm , WrUven. * —, v. n. & a.
Brasil , s. Brazitiehout , o.
Brass, s. (Geel) koper, o., Messing, yr. Schreeuwen * , 13alken.
* — Netaal , Gernevgd koper. —, Bray, s. Gebalk. * — , Gerchreeuw,, o.
Koper, o., als:Red—, Rood koper; Yellow Brayer, s. Balker. * —, Wrijver,, tn.
Onbeschaamaheid,vr. Braying, s. Balken , o.
—, Gee! koper.
, to Braze , v. a. Solderen (met metaa.1).
Brass-colour, s. Koperkleur, yr. *
Onbeschaamd waken.
Kopergeld, o.
*
Brazen , adj. illetalen , Van metaal. *
Brasset, s. 4rmscheen , yr.
0 bes chaamd.
Brassica, s. Kool , yr.
CO Brazen , v. n. Onbeschaamd ziln ; to
Brassiness, s. Koperachtigheid yr,
— it OUT, Onbeschaamd volhouden , OnBrass-money, s. Kopergeld, o.
beschaan-delt,,,k staande houden.
Brass-ore, s. Kalamijntsteen , m.
Brazenface, s. Onbeschaatnde , (die een
Brass-visaged, adj. Onbeschaamd.
stalen voorhoofd heelt,) tn. en yr.
Brass-wire, s. Koperdraad , o.
Brassy, adj. Koperacht ig; fig. Onbeschaamd. Brazenfacedadj. Onbeschaamd, Met een
Brast, part. veroud., zie Burst.
stalen voorlioofd.
minachting voor Brazenly,
Brazenly, adv. Onbeschaamd.
Brat, s. Wicht,
Brazenness , s. Koperachtigheid. *
Gebroed , o.
Kind,) o. *
Onbeschaamdheid , yr.
Bravadu, s. Pogcherij , Snoeveril, yr.
Brave, adj. Branf, Dapper, Stoutmoedig. Brazier, s. Geel-koperwerker,Koperslager,
* Braaf, Eerlijk. * , Voortrelje- m. * , K.olenpan , yr.
kijk , Deftzg; Oh — ! Bravo! * — , s. Breach, s. Breuk, (het breken , of het
Waaghals.*—,Pogcher,Snoever,m.*—, gebroken zfin ;) fig. Breuk, (schennis
van eene overeenkomst; ophouding van
Pogcherij,Snoeverv. *—,Uitdaging, yr.
to Brave , v. a. Trotset en, Braveren. vriendschap.)*—, fires ,(tn een vesting* — Uitdagen ; to — it OUT, Zich grout werk ,) vr.
houden. * , v. n. Pogclzen , Snoeven.
Bread, s. Brood (zonder meerv.); fig.
Brood , (voedsel of bestaannaddel in het
Bravely, adv. , zie Brave.
Bravery, s. Moed, m., Grootmoedigheid, algemeen ,) o.
Dapperheid. *—, Pracht, Pratt'. *—, Bread - basket , s. Broodkorf, tn.
Bread - chipper, s. Bakkersknecht, m.
Grootspraak , Snoeverij, yr.
Bravo, s. Gehuurde moordenaar,,Bandfir, Bread- corn, s. Graan of Koren, watarvan
brood gebakken worth , o.
Nuikmoordenaar,, Bravo, M.
, adj. Bread • fruit , s. Broody rucht , yr.
Bravura, s. Bravoeraria yr.
Breadless, adj. Broodeloos.
Noeijeliik en schitterend.
Brawl, s. Krakeel, Gekijf:* — , Rumoer, Bread • room, s. Broodkamer, yr.
Leven, Getier,, 0. * weleer,, Rin- Breadth, s. Breedte , yr.
Bread • tree, s. Broodboom, m.
keldans, m.
to Brawl, v. n. Luide krakeelen , Kiiven. Break , s. Breuk ,( het gebroken zfits ,) yr.
ilibreking , yr.,
* —, Tieren, Rumoer maken , Leven * , Opening. *
* Lt.
:waken, bijz. door luide en onbetamelijk Stilstand , tn. Scilorung.
u
iding
van
het afbreken
to spreken; I.) to — ABOUT nothing, nie (tot aand'
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eens volzins), vr. ; of day, Aanbreken of Krieken van den dag, o.
to Break , irr. v. a. Breken ; fig. With
broken strength, Met gebreken krachten;
to — silence, tht stilzwijgen afbreken;
to — one's oath , Zijnen eed breken ; to
— one's mind to one , Zain hart voor
iemand open leggen ; to — a match , Eene
verbindtenis verbreken ; to — prison,
Uit de gevangenis broken, Uitbreken ;
to — a business, Lens zsak op het tapijt
brengen; to — the back, Te grand gaan ,
Bankerot lvorden ; to — the neck, Den
hats breken ; to — one's brains about a
thing, Zijnhoofd breken met lets; to —one's
sides with laughter, Bersten van lagchen,
Zich to bersten lagchen; to — wind, Lenen

b.) iferdwijnen ; 2.) to - DOWN , Breken, Utteen vallen , Ineen storten ; 3.)
to — FORTH , a.) Te voorschijn kotnen ,
Zich vertoonen , Uitbreken ; b.)Uitbarsten ; c.) Bestortnen ; 4.) to — FROM,
Zich losrukken van , uit , Zich verwijderen van ; 5.) to— IN, Inbreken (door,
THROUGH) ; 6.) to - IN UPON, a.)
Bestormen , Op het liff vallen , Aanvallen ; b.) Storen ; 7.) t) - INTO , a.)
Met geweld dringen in; b.) Overgaan
tot ; 8.) to — LOOSE , Losbreken (van,
nit , P ROM); 9.) to-OFF, Afbreken,
Uitscheiden ( van , from ) ; lo.) to OUT , a.) We broke OUT INTO nearly
the same expression, YYaj uitten bilna
de zelfde woorden ; b.) Uitbreken (owl.
OF prison); c.) Uitharsten (in tranen ,
INTO tears); d. )Uttbreken ( in , INTO),
Zich overgeven(aan INTO); e.)Uitilag
of Zweress over bet ligchaarn krijgen ;
II.) to - OVER, Aanbreken over ; A
light broke OVER her brow, Een licht
verspreidde zich over haar voorhoofd ;
12.) to - THROUGH, a. )Breken door;
b.) Overtreden , Overschrijden,Te buiten
gaan, Schenden ; 1.3.) to - UP, a.)
Opbreken ; b.) Vakantie hebben ; c.)
Opklaren ; 14.) to — UPON one , Opgaan
over ; Is. ) to — WITH one , (De vriendschap) met iemand broken, In onmin
komen met iemand.
Breaker, s. Die breekt , zie to Break;
inzond. Golf, die door eene rots of
zandbank gebroken word:, y r. *
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wind lozen; to — a deer, Wsldbraad v4or-

snijden ; bij schipp. , to bulk, Last
broken ; in het krijgsw. , to — grould
De loopgraven openen. * , Onderwerpen , Tut zfinen soil brengen ; to -- a
horse, Een paard dresseren ; to — a
child of his tricks, Een kind zijne kuren
afleeren. * — met onderscheid. bijvoegs.,
in meer of min afwijkende beteek. , als :
to - ASUNDER , stukken breken,
Vaneen breken ; 2.) to - AWAY FROM,
Van . . . afbreken ; 3.) to — DOWN,
Afbreken , Omverre halen ; 4.) to FROM , a.) to a piece FROM a thing,
Een stuk van lets apreken ; b.) to —
one FROM a thing, Iemand van lets
afbrengen , Iemand lets afleeren ; 5.) to
— one OF a thing, Iemand lets afwennen;
6.,) to — IN (somtijtis voor het enkele Breakers, Branding, yr.
to Break) a horse, Een paard afrigten , Breakfast , s. Ontbitt , o.
dresseren ; 7.) to — bread INTO, Brood to Breakfast, v. n. Ontbijten ; to — oN
brokkelen in ; 8.) to - OFF, a.) Af (or UPON) eggs, Met eijeren ontbijten.
breken, Losbreken ; b.) Afbreken, Doen Breaking, s. Breken. * Bankeroet ,
ophouden , Laten liggen , Staken ; 9.) o., Bankbreuk , yr.
to - OPEN , Losbreken, Open broken ; Breaking - in, s. Inbreuk , yr.
10.) to - UP , a.) Open breken, Losbre- Breaking out , s. Uitbreken, o.
ken; to — UP INTO a rent, Tot cent Breaking. - up, s. Opbreken, o. *
scheur breken ; b.) Opbreken, Uitschei- °whin-ding , yr.
den met; c.) Afdanken , Doen uiteen Breaking - up - time, s. Yakantie , yr.
gaan; d.) Sloopen ; II.) CO - UPON the Breakneck , s. Zeer gevaarlijke plants,
wheel , Radbraken. * , v. n. Breken ; waar men ligt den hats breekt, yr. * ,
fig. My heart is ready to —, Het ver- adj. Halsbrekend.
scheurt mil het hart; The weather breaks, Breakpromise , s. Troordbreker,, m.
Het weder ontlaat zich , .De vorst bond: Breakvow,, s. Geloftebreker,, m.
op. * , Aanbreken als The day Breakwater, s. Verzonken wrak , o. of
breaks, De dag breekt ann. * —, Ban- Dam om de branding to breken , m. * —,
kerot gaan, Eene bankbreuk maken. Ankerboei , yr.
* —, rnet onderscheid. bilvoegs. , in sneer Bream, s. zekere visch, Brasem ,
of min afwijkende beteek. , als : I.) to to Bream, v. a. scheepsw. , _Brandon (ten
-- AWAY, a.) Er of gaan, Afvallen ; . schip, eer men het kallefatert).
• ■•• ■ ••
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Breast , s. Borst ,(bij menschen en dieren,

het gedeelte van den pals tot den bulk;
bij vrouwen inzond., gedeelte voor het
?meek; lark zog geschikt ,) y r.; fig. GeHartstogt, tn.
weten, o. *
to Breast, v. a. Het hoold bieden.
Breast • backstay , s. Zijpardoen, o.
Breast • beam, s. Lfistbatk, (die aan den
achterkant van den bale en aan het voorelude van het halfdek of de kampanje
geplaatst is ,)m.
breastbone , s. Borstbeen, o.
Breast button, s. Vestknoop, m.
Breast- fast, s. scheepiw., Kabel (om het
schip aan de werf to warren), tn.,
Meertouw, o.
Breast - gasket, s. Beslagbindsel, o.
Breastgliss , s. Znigglas, o.
Breastheight , s. Leuning, yr.
Breast - high, adj. Tot aan de horst.
Breast - hook, s. Boegstuk, o.
Breastknot , s. Borststrik, (tot sieraad
door vrouwen gedragen ,) m.
Breastplate , s. wapenrusting veer de borst,
Borstplaat , yr.
Breastplough , s. werktuig, waarmede turf
gestoken word;, Turfichop, yr.
Breastrope, s. Buibeising, yr.
Breast • summer, s. Hoof-Walk, m.
*
,
Breastwork , s. Borstwering.
scheepsw., Lijst aan den balk (breastbeam) , yr.
Breath, s. Adem, tn.; To the last —,
Tot den laatsten adetntogt ; fig. Luchtfe ,
Windje, o.
Breatheloth , s. Borstlap , tn.
to Breathe , v. n. & a. ..ddemen, "Mem
halen, Inademen of Uitademen; fig.
Ademen, Adem halm, Rusten, Zith
verpoozcn; one e "Molten, Te kennen
geven, Uiten, als: to — vengeance,
Wraak admen; to — a word to one,
Iemand een woord in het gcheim toespreken ; to — a vein , Eene ader openen ;
I.) to — AFTER , Hunkeren naar; 2. )
She breathed FORTH a sigh, Zij Ioosde
een' zucht; 3.) to - INTO, Inblazen;
4.) to - OUT , a.)Uitademen;b. jUiten,
Uitbraken ; 5.) to — ova Ademen of
Waatjen over; 6.) to — UPON , Ademen
op, Aanademen.
enz.; fig.
Breather, s. Die ademt,
Die inboezemt.
Stille nitBreathing, s. 4deming. *
boezeming van een gebed), yr.
Breathing • place, s. Pleisterplaats, yr.
Breathless, adj. Ademloos , Buiten adem ;
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Uitgelaten van vreugde.
Breathlessne Q s , s. Ademloosheid, yr.
Bred , pre t. ZS: part., zie to Breed ; inzond.
Well — , Wel oigevoed, beschaafd;
111 — , Slecht opgevoed.
Brede , s. ungebr. zie Braid.
Breech , s. ilchterste, m., Billen, yr.
meerv. * Broek I van een stuk kanon), yr.; zie ook Breeches.
to Breech, v. a. Broeken, In de broek
Wat voor de broek geven.
steken. *
(Een stuk kanon) van eene broth
*
voorzien.
Breeches, s. plur. bekend kleedingstuk,
Brcek , vr.; fig. She wears the—, Zit
heeft de broek aan, Zij is de baas in
het huishouden.
Breeching, s. Broeking, yr.
Breed, s. Ras. *— Gebroed. * —,
Broedsel , o.
to Breed, irr. v. a. Voortbrengen,Telen.
* —, cedes, Uitbroeden ; fig. to —
mischief, Kwaad broeden. * —,Opbrengen , Of kweeken , Oprocden. * —, Aanfokken; I.) to - FROM , Trekken van ,
nit ; 2.) to — one TO an occupation,
Iemand tot een vale opt, engen , opleiden ;
3. ) — UP , Opvoeden , Opbi engen. Aanm.
*
Het is keter up weg to
v. n. Voortgebragt worden, Geboren
worden. * Zwanger zijn. * —,Jongen voortbrengen.
Breet ; bate , s. Twistbcrokkenaar, tn.
Breeder, s. Die voortbt engt , Vruchtbars
vrotilif, y r., Kinderkorf. * —, Opbrenger,
Fokker, Veepkker, tn.
Breeding , s. Voortbrenging, enz., vr. ,
zie to Breed. *— , inzond. Opvoeding,
Beschaatelheid, y r. , Goede manieren,
yr. meerv.
Breese, s. Weep, Brews, yr.
zit
Breeze, s. Zacht windje, o. *
- WITT! joy,

Breese.
to Breeze, v. n. Zacht waaijen.
Breezeless, adj. Stil.
Breezy, adj. Met zachte windjes.
Brehon , s. in Ierland, oude naam year

een' Regter, tn.

Brehon - Jaw , s. weleer in Ierland, Onbeschreven wet, yr.
Brent, veroud. zie Burnt.
Brest, zie Torus.
Bret , s. Schol, yr.
, zie Brother.
Brethren, s.
Breve, s. Langste noot ,vr.*—, Stoats-

brief, tn.

Brevet, s. Brevet, o. *—, Benoeming
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bij het leger tot een' hoogeren rang dan
waarvoor men soldij ontvangt , yr. * —,
adj. Met een' hoogeren rang dan waarvoor men soldoi tteki.
Br,, t,
Breviary, s. Getijboek,evier
Breviate , s. Ke y: begrip, o.
Breviature , s. Verkorting , yr.
Brevier . s. bij drukk. , Bre yier,,(zekere
kleine letter ,) o.
Brevity, s. Kortheid, Beknoptheid , yr.
to Brew, v. a. Btouren ; fig. to — mischief , Kwaad brouwen.
Brewage, s. Brouwsei , o.
Brewer, s. Brouwer, m.
Brewery, s. Brouwere, vr.
Brewhouse , s. Brouwhuis , o., Brouwerij , yr.
Brewing, s. Brouwen. * —, Brouwsel,
o. * —, Wolk , die een' storm aanduidt , yr.
Brewis , s. veroud. , Brood, gedoopt in
beet oat van gezouten vleecch , o.
Bribe, s. Onikoopgeld , Geschenk, o.
to Bribe, v. a. Omkoopen.
Briber, s. Omkooper, m.
Bribery, s. de misdeed van dengenen,
die omkoopt of zich laat omkoopen , Omkooping , yr.
Brick, s. Bakrteen ., Tigehelsteen , Steen,
tn. * —, Klein broodie, o.
to Brick , v. a. Met baksteenen beleggen.
Brickbat , s. Stukje baksteen , Stuk
steers, o.
Brick - built , adj. Van gebakkat steen
gebouwd.
Brick - burner, s. Steenbakker, tn.
Brickclay, s Steenaarde , 7 igchelaarde,vr.
Brickdust , s. Steengruis , o.
Brick - kiln, s. Steeno yen, tn.
Bricklayer, s. Metselaar, m.
Brickmaker,, s. Steenrnaker, Steenbakker,, tn.
Brick - wall , s. Steenen tnuur, tn.
Brick - work, s. Weak van baksteenen, o.
Bridal, adj. Tot eene bruiloft behoorende.
* —, s. Bruiloft, yr.
Bride, s. Bruid, yr.
Bridebed, s. Bruidsbed, o.
Bridecake , s. Bruiloftskoek , tn.
Bridechamber,, s. Bruidskamer,, yr.
Bridegroom, s. Br uidegom , tn.
Bridemaid, s. Speeljufer bij eene bruiloft, yr.
Brideman, s. Speeljonker hi/ eene bruiloft , tn.
Bride's - maid , zie Bridemaid,
Bride's- mau , zie Brideman.
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Bridestake , s. Bruiloftspaal , (om welken
gedanst wordt ,) tn.
Bride well , s. Verbeterhuis , Gevavgenhuis, o.
Bridge , s. Brug , vr. * —, Kam (van
een snaarspeeltuig). 4 .---, Rug (vas
den news), tn.
to Bridge , v. a. (een water) Met eene
brag beleggen , Eerie brag bouwen over.
Bridle , s. Toom , Teugel; fig. Teugel,
m., Betengeling, yr.
to Bridle , v. a. Met eenen toom ofteugel
besturen; fig. Betoomen, Beteugelen;
to — IN, Betengelen. * —, v. n. Het
hoofd ornhoog houden ; The dog stood
bridling UP, De hand steno met den kop
omhong.

Bridle - hand, s. hand, die in het rijden
den tengel houdt , Linkerhand, yr.
Bridler , s. Beteugelaar, Stuurder,
Ternmer, tn.
Brief, adj. Kort, Beknopt. * —, s. Kort
begrip, o.* —, boi 1 egtsgel., Casusposi tie,
Yr. *—, Opene brief, tot toelating om
milddadige giften in to zame:en , m. * — ,
in de muzij k,Tweevierendeelsrnaat, Yr.
Briefly, adv. , zie Brief.
Briefness, s. Kortheid , Beknoptheid,vr.
Brier, s. Doornstrulk , y r.; pruv. to Be
in briers, In de pekel zitten, In de kletn
zijn ; to Leave one in the briers, Iemand
in de pekel laten zitten.
Briery, adj. Doornachtig.
Brig, s. Brug. *—, Brik, Yr.
Brigade , s. inhet krijgsw., Brigade, yr.
Brigadier, s. Brigadier, m.
Bri g adier - general, s. in het krijgsw, ,
Brigadegene real , tn.
Brigand, s. Roarer, m.
Brigandage, s. Rooyerij, yr.
Brigandine , s. Pant , erhord, o.
Brigantine , s. zeker ligt krijgsschip,
Brigantijn , yr.
,I0aar. * —,Blank,
Bright, adj. Helder.
Glinsterend. *—, Luisterrijk, Schitterend; A — reign , Eene luisterrijke
regering; A — wit , Een schitterend
vernuft; — WITH, Stralende van.
to Brighten, v. a. Helder tnaken , ens.,
zie Bright ; ook: Vrolijk maken. * —,
v. n. Helder warden enz., zie Bright 5
He brightened ur at the question, Hsi
vervrolojkte bij de vraag.
Brightly, adv. , zie Bright.
Brightness, s. Ilelderheid, Klaarheid.
* —, Blankheid, yr., Glans. * —,
Luister, tn.

BRIG
Brigose adj. Twistend.
Brigue , s. Kabaal. *

BRIS
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b.)Voertschuiven ;
ruiperfi, yr. c.) Bevorderen ; d.) Op het tapilt bren* —, Twist, m.
gen; 8.) to— FROM, a.) Brengen van,
Brilliancy , s. Luister,, Glans, tn., nit; b.) to — tears FROM one , Iemand
Sclsittering, yr.
Cranes: afpersen ; 9.) to — , a.) InBrilliant, adj. (Brilliantly, adv.) S:hit- brengen , Binnen brengen; b.) Invoeren;
terend. * s. Brillan; , Geslepen c.) Bezorgen , Opbrengen , Leveren ;
diamant , m.
d.) ilanvoeren; e.) to — one IN guilty,
Brilliantness , s. Luister,, Glans, m., not guilty , Iemand schuldig , onschuldig
Schittering , yr.
verklaren; f.) Bedwingen, Beteugelen,
inzond. Tentmen ; g.) Leiden, Geleiden; 10.) to
Brim, s. Boord, Zoom. *
ooperste boord van een glas , Rand, m.
- INTO , Brengen in; to INTO quesFull to the —, Boordevol, *
Rana tion, Doen twill-den aan ; to — INTO
(van eene bron, 67z.), m.
contact WITH one, Met ien:and in aanto Brim , v. a. Boordevol schenken ; to - raking brengen ; II.) to — OFF, a.)
TIP a glass, Een glas boordevol schenken. Wegbrengen; b.)177eghelpen;c.)12edden;
v. n. Boordevol
*
I2.) to — ON, Deal doers semen (aan ,
Brimful, adj. Boordevol.
in); b.) 7e weeg brengen; 13.) to—OUT,
Brimless, adj. Zonder boord of rand.
a.) Uitbrengen ; b.)Uitvoeren; c.) dan
Brimtncr, s. Boordevolle korn , y r. of den dag brengen, .flan het licht brengen,
glas , o.
Uitbrengen; d.) In de wereld of Onder
Brimming , adj. Boordevol.
de menschen brengen, In gezelschap
Brimstone, s. Zwnvel , yr.
brengen; e.) Doen uitkomen , Dom verBrimstony,, adj. Zwavelig.
schijnen ; 14.) to— °vita, a.) OverbrenBrinded, adj. Gestreept or Gevlekt , ffont. gen ; b.) Doen overgaan (tot, To) ;15.)
Brindle, s. Bontheid , (van strepen of to -TO, a.) Brengen tot, aan , naar,
vlekken ,) Yr.
bii; b.) Bijdraaien ; I6.) to —UNDER ,
Brindled, zie Brinded.
Te onder brengen ; 17.) to — UP, a.)
Brine , s. Zeewater, o. * —, Zee, yr. B oven brengen; b,) 0 pbrengen,Opvoeden;
*
Tranen , m. meerv.
to - UP TO a profession, boor een beroep
to Brine, v. a. In zout water doopen.
opbrengen; c.) Laren oprukken; d.) In
Brinepan, Brinepit, s. Zoutwaterput, m. twang brengen , Invoeren; e.) Vow- anker
Brinespriag,
Zoutwaterbron, yr.
leggen; 18.) to — UPON , a ) Brengen
to Bring, irr. v. a. Brengen, (van eene oo ; b.) to - UPON one's self, Zich op
antlers pleats halen). * —, Brengen , den hall halen, Zich berokkenen; 19.)
(zelf aanvoeren , niet zenden) ; to — to — WITH, ale: Bring him with you,
word to one, Iemand komen zeggen.
Breng hem mode.
* , Brengen , Geleiden ; to — a woman Bringer, s. Brenger, m., Brengster, yr.
to bed, Rene vrouw verlossen ; to — Brinish, adj. Zout vats smaak.
one to his death, Iemands dood veroor. Brinishness, s. Zoutheid, yr.
zaken. * snot onders. bijvoegs., in Brink, s. Boord, Rand (van eene rivier,,
sneer of min afwijkende beteek. , ale : van een' afgrond), m. ; At the— of
a.) to — ABOUT , a.) Te weeg brengen, ruin, Op den rand des verderfs.
Ten uitvoer brengen; b.) Inlasschen; Briny, adj. Zout.
2.) to — AWAY, a.) Wegbrengen; b.) Brise, zie Breese.
to
AWAY WITH one, Medebrengen ; Brisk, adj. Levendig, Mug, Wakier;
3.) to - AGAIN, Wederbrengen; 4.) koopl. , There is a — demand for this
to BACIS, Tcrug brengen ; 5.) to - commodity, Er is veel vraag naar die
DOWN, a.) Beneden brengen,Athrengen;
waar; A — sale , Een spoedtg vertier.
Itrachtig , Gem rijk.
*
b.) Verminderen , flfzetten (den prys); *
C. Verzwakken ; d.)Verlagen ; e.)Ver- to Brisk LIP', V. n. & a. Levendig opkomen.
to — one's self UP,
Verlevendigen;
Doen
nederen ; f) to — DOWN TO,
*
overeen komen met ; 6.) to - FORTH, Vervroliiken, olijk worden.
a. Voortbrengen , Dose geboren worden; Brisket, s. Borst, Schoft (van een paard
b. Poor den dag brengen, Vertoonen; en sommige andere dieren), vr. *
Borstbeen, o.
c. to — FORTH TO light, Ann het Borststuk. *
licht brengen ; 7.) to —FORWARD a.) Briskly, adv., zie Brisk.
Poorwaarts brengen;
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Briskness, s. Levendigheid , Mugheid.
* Vrolijkheid. * Krachtigheid,
Geestt Obeid , yr.
Bristle, s. Borstel (van een .m0;
enz.), m.
to Bristle, v. a. Eenen borstel aan .
bevestigen, als : (biJ schoenm. ,) to — a
thread, Een' borstel aan een' pikdraad
slaan ; I.) to — , Opsteken , Opzetten,
Moen opryzen ; 2.) Bristled WITH thorns,
Met dorens bezet. * , v. n. Omhoog
staan , 0 pstaan , Tc berge rifzen ; a.)
to — UP TO one, Iemand stout te gannet
treden ; 2.) to — WITH fear, Te berge
riven van vreec.
Bristly, adj, Borstelig, Met borstels
bezet.
Bristol stone, s. snort van zachten diamant,
gedolven nit eene rots nabij de stad Br is tol,
Rotskristal , o.
Brit, s., zie Bret.
Brittle, s. Broos , Breekbaar ; — ware,
Breekbare waar,, yr.
Brittleness, s. Broosheid , yr.
Britzka, s. naam van een riftuig.
Brice, s. Paardenvlieg, vr., zie Brise.
Broach, s. Spit, Bran dspit , o. * Spruit
(aan het gewigt van een hert),vr. * —,
Draaiotgel o., Lier, yr.
to Broach, v. a. Aanspeten, Aan het spit
steken. *
(een vat) Opsteken. *
Te bcrde brengen , E.T, ten; to — a lie,
Eene logen smeden ; to - ON or upon
a spit, Ann een spit steken; 2.) to TO , Bildraaijen.
Broacher, s. Die iets to berge brengt,
m. en yr. *
, Spit, Braadspit , o.
Broad, adj. zifwaarts nitgebreid, Breed;
fig. to Sleep till — da y , Een gat in den
deg slapen. *
*
Open,
Klaar. *
Grof, bijz. in de uitcpraak.
*
Onheusch , Ruw. * , Onkietch
( in woorden met betrekking tot de eerbgarheid ), TAU , Gen;een , Smerig.
Broadaxe , s. Timmerbij1 , yr.
Broad - beaked, adj., zie Latirostrous.
Broad- breasted, adj. Breed van borst.
Broad - brimmed , adj. Met eenen breeden
sand.
Broad • cast, s. Zaaijen ( met de hand), o.
Broad • cloth, s. Fyn laken , o.
to Broaden , v. n. Breed worden.
Broad - eyed , adj. Met groote oogen. *
Ver ziend ; fig. Scherpzigtig.
Broad - faced, adj. Breed van aangezigt ;
fig. Vrijmoedig.
Broad- fronted , adj. Breed van voorhoofd.

Broad - horned , adj. Met breede of wijde
horens.
Broad - leaved , adj. BreedblatUg.
Broadly , adv. , zie Broad.
Broadness , s. Breedheid, y r. , enz., zie
Broad.
Broad - piece , Golden Jacobus , (zekere
(o.
count,) tn.
Broad seal, s. Groot zegel (van Engeland),
Bezegelen.
to Broad - seal , v. a.
Broad - side , s. Scheepzilde. *
Voile laag , vr. * , bid boekdr., Inplans.
Broad- stone, s. Hardsteen , tn.
Broad- sword, s. Breed zwaard , o.
Broad -tailed, adj. Met eon' breeden
staart.
Broad - weaver s. ZtIdewever,,
Broadwise , adv. In de breedte.
Brocade , s. Brocade , yr.
Brocaded, adj. Ac's brocade geweven.*
In brocade gekleed.
Brocage , s. Makelaardij, y r. , Makelaarsloon. * — , Loon (voor eenige
ongeoorlooftle Newt), o. en tn. * —,
Ultdragers- of Ou dkoopershandel , tn.
Broccoli, s. Savooikool , yr.
Brock, s. zeker dier,, Das, tn.
Brocket , s. Twee jarig p ert, o. ; A —
sister, Tweejatige hznde , yr.
Brodequin , s. .Halve laars , yr.
Brogue, s. Verbasterde tongva:, tn.* —,
snort van schoen , inzond. der Ieren.
to Broider,, v. a. Botduren , zie to Elll•
broider.
Broiciery,, s. Borduursel , o., zie Em-
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broidery.

Broil, a. Rumoer, Krakeel , o.
to Broil, v. a. Roosteren , Op den rooster
braden ; fig. to - IN the sun, In de
zon braden. *—, v. n. Geroosterd worden,
Op den rooster braden.
to Broke, v. n. illakelaardij drilven.
Broke, pret. , zie to Break.
B roken, part. zie to Break. * —, adj.
Gebroken; to Speak — English , Gebroken Engelsch spreken ; — meat
Kliekjes , o. meerv.,Overgeschotin brokken , nt. beery.
Broken - bellied , adj. Gebroken, Eens
breuk lzebbende.
Broken - footed, adj. Lam van voeten.
Broken - handed, adj. Lam van handen.
Broken - hearted , adj. Met een door droef:
held verscheurd hart.
Brokenly, adv. ilfgebroken , Zonder
zamenhang.

BROK
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I Broomy, adj. Veel brem of ginst yoortBroken • winded , adj. Kortadentig.
Broker, s. MakeThar. * — , UNdrager,, brengende.
Broth , s. Fleeschnat , o. , Soep , yr.
Oudkooper. * _ , Koppelaar,, n.
Brokerage , s. Make:aat dij , y r. , Make- Brothel, s. Hoerhuis , Boo dee! , o.
Brotheler, s. Bordeelbo ok , Hoerendop, m,
laarsloon , m. en o., zio oak Brocage.
Brokerly,, adj. veroud., Ondel geschikt. Brothel- house, s., zie Brothel.
Brothelry,, s. veroud. , Hoes erio, yr.
Brokery , s. veroud., zie Brocage.
Brome, s. zeker vocht , dat men nit Brother , s. (treerv. Brothers ,) Brooder,
( die van den zeljden vader en de zeljde
z9utwerken verkrijgt.
moeder geboo en is ,) tn. * —, (meerv.
Bromic, adj. Tot brome behoorende.
Bromingham , s. zekere stad in Engeland. Brethren,) Breeder, (die van den zeljden
stand of staat, van het zelfde genootschap,
* — , Billioen , (afgezet geld , ) o.
Bronchiae , s. pl. Ziftakken der luchtpljp , van de zeljde gezindheid is ,) tn. * —,
in eenen gfidgel. zin , Naaste , m.
no. meerv.
Brotherhood, s. Breeder., chap, vr., zie
Bronchial, adj. Van de luchtpilP.
Broederschap in het andere deel.
Bronchic , zie Bronchial.
Brotherless, adj. Broederloos.
Brouchocele , s. Keelgezwel , 0.
Bronchotomy, s. Luchipiipopening, yr. Brotherly, acij. & adv. BroederWk.
Bronchus, s. Bovenste gedeelte van de Brought, pret. & part. , zie to Bring.
(donders , vr. Brow, s. Wenkbraauw,, yr. * —, Voorluchtpijp , 0.
Brontology, S. Leer van de oorzaken des hoofd , o. ; fig. to Bend the — , Het
voorhoofd fronsen , Zich misnoegd toonen ;
Bronze, s. Brons , o.
to Get one's livelihood in the sweat of
to Bronze , v. a. Harden. * — , Bronzen.
one's —, In het zweet zijns aanschijns
Bronzed , adj. ills brons , Gebronsd.
M ooch, s. Burs tspeld , yr. * — , veroud., den kost winnen ; He has not —enough
to do so, Hij is niet onbeschaamd genoeg
Juweelen sieraad , o. ; fig. He is the --.-.
of wits, Ilij is de pare' der fraave em bet te aoen. * — , Top, m. , Spits,
rernuften. *—,Eenkleurige schilderii,yr.
Kruin (van eenen berg of hoogte), yr.
to Brooch, v. a. SHAKSP. , Met juweelen to Brow, v. a. Met eenen oppeo sten rand
omgeven. * — , Boven .. . gelegen zijn ,
tooijen.
Brood , s. Broedrel, (zoo reel een vogel Onder zich hebben.
te gelijk us tbroedt ,) o. * — , Breeden, Brow • antler,,s. Eerste tak (aan de horens
o. * —, Voortteling , y r. * -- , Kroost , o. van een here), rn.
to Brood, v. n. Broeden, Op eijeren to Browbeat , v. a. Door een gefronst
zitten ; fig. Angstvallog op zijne hoede gelaat ontmoedigen , Zuur aankojken.
z4fn ; a.) to — ON eggs, Op esjeren Browbouud, adj. SHAKSP. , Omkranst,
zitten , Broeden; fig. to — on , Op. jets Gekranst , Gekroond.
peinzen ; a.) to — OVER. , a.) Loggen Browless, adj. weinig gebr., Onbeschaamd.
over; b.) Peinzen of Milmeren over, Brown, adj. Bruin; — WITH, .Bruin
NJ. * —, v. a. Breeden, Uitbroeden ; van, door ; — hair, Bruin haar ; A —
fig, Doen rijp woo den. * — , Koesteren. woman or girl, Eene brunette ; — sugar,
Bruine suiker ; — paper, Graauw
Broo.t • hen , s. Broedhen , yr.
Broody, adj. Broedsch. * —, Broedend. papier ; — bread, Zwart roggenbrood;
fam. — George, Comtniesbrood , Soldato Brook, v. a. & n. Dulden.
tenbrood ; — stout, Beste porter , Storks
Brook, s. Beek, yr.
Broom, s. • B, em , Gins:, yr., Heigewas , porter,(bekend Engelsch bier,) no ; fig. to
Be
in a — study, In eene diepe mil:taring
Priemkruid , o. * —, Bezem , tn.
zijn. * — , s. Bruin , o., Brnine kieur,vr.
to Broom, v. a. Met een' bezem afvegen.
Brownbill , s. veeleer , Hellebaard (van
Broom close, s. Heigrond , tn.
Broomland , s. Heide, vr., Bremgrond, tn. het Engetsche voet yolk), on.
Brownie,
s. in Schotland , Spook (in ends
BezemBroom- man, Broommaker, s.
huizen), o.
maker , tn.
Broomstaff, Broomstick, s. Bezemstok , Brown- George, s., zie op Brown.
m.; prov. He would fall in love with Brownish, adj. Bruinachtig.
a — , Hij is verliefd , als hij maar eene Brownism, s. Leer van Brown, yr.
Brownist , s. Brownist , m.
wine muts ziet.
Broom- woman , s. Bezemmaakster,, yr. Brownness, s. Bruinheid , yr.
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Brown - stout, s., z %e op Brown,
Brown - study, s. , zie op Brown.
Brown - wort , s. Brunelle, (zeker kruid,)
vr. *—, Groot speenkruid, o.
Brow - pose, s. br,7 titinl. , Dwarsbalk, on.
Browse, s. Uitsprui,sel(van boomen), o.
to Browse , v. n. /Ian boomtakken o
heesters batten of kuabbelen, (gelijk
QN , UPON,
gels of het kameel); to
Zich voeden met , Eten.
Browsick , adj. veroud, , Neirslagcig.
Brucite , zie Chondodrite.
Brucia , Brucine , s. Loogzout, d a t men
van de brucia antidyseuterica verkrijgt, o.
Bruise , s. Kneuzing , Blaauwe plek,
Contusie, yr.
to Bruise, v. a. Kneuzen; to — TO death,
Dood kneuz2n.
Bruiser, s. Kneuzer. * —, Bokser, m.
* Sliepschaal (voor optische glazen), vr.
Bruiseworc, s. Kneuskruid, o.
Bruit , s. veroud. , Gerucht, Rurnoer.
* —, Gerucht , Ondoopend berigt , o.
to Bruit , v. a, veroud. Bij wsize van
gerucht verspreiden.
Brumal , adj. Wintersch, Winterachtig ,
IVinter...
Brumalia , s. pl. Bacchusfeesten in den
winter, 0. n2eerv.
Brume, s. weinig gebruik. , Mist, tn.
Brunette , s. Brunette, vr.
Brunson , s. Bluedperzik , yr.
Brunt , s. Schok , us. ; to Stand the first
Den eersten schok (aanval) doorstaan.
* —, Slag,
Brush, s. Borstel, m.; fig. to Give one
a —, Ionavd ufranselen , afrovsen now
aanvall.en. * —, van paarden,Uit den zadel werpen. * L , Gl 9f teekenpenseel o. ,
Kwast. — , llevige schok, Ruwe
aanval , m.
to Brush , v. a. Borstelen. —, Een'
schielifieen slag toebrengen. * —, Smeren,
Verwen.*—, In de roertbeweging ligtelijk
raken ; to - AWAY, a.)..dfoors tele,a,
Wegborstelen , Wegvegen ; b. )41Fliorstekn,iffvegen; 2.) to - OFF, a.)Arborstelen , Wegborstelen Iregvegen ; b.)
Wegvoeren ; 3.) to — oven, Bewegen
of Strifieen over; . 4.) to -- UP , a.)
Opborstelen Rerntiren , Schoon maker);
b.) Opschilderen , Opverwen. * —, v. u.
Zich snel bewegen ; I.) to - AGAINST,
ilanloopen tegen ; 2. ) to - AWAY,
Wegsnellen, Zich werpoeden; 3 .) to
Voorbei snellen; 4.) to — OFF—BY,

nUUU
Pregsnellen , Zich wegspoeden ; 5.) to —
OVER , Overcnellen.
Brusher, s. Borstelaar, in.
Brushing, s. Borstelen , o. , zie to Brush.
Brushwood , s. Iieestergewas, kreupelIssue , o.
Brushy, adj. Borstelachtig , Ruig.
Brusque , adj. Onstnimig, Woest, Brusk.
to Brustle , v. n. Knetteren ; fig. to
UP To one , Op iemand losgaan.
Brustling , s. Knetteren, 0.
Brutal, adj. Woest. * —, Onbescheiden,
Brutaal.
Brutality, s. Woestheid; fig. Wreedheid,vr.
to Brutalize , v. n. Woest worden. *
v. a. Woest maker.
Brutally, adv. , zie Brutal.
Brute ,s. Redeloos diet, o.*— adj. Redoloos, Niet met rede begaafd.* Woest,
Row , Wreed.
Brately,, adv. , zie Brute.
Bruteriess , s. veroud., Woestheid, yr.
to Brushy, v. a. Tot een redeloos diet
, Woest maker.
maken. *
Brutish, adj. (Brutishly, adv.) Op de
Woest,
der
redelooze
dieren.
e
Enkel zinnelijke
Row, Wreed. *
17wetend , On.
lusters boetende. *
geleerd.
B-utisni , S. veroud. , zie Brutality.
to Brutte , v. a. veroud. Vreten, zie
to Browse.
Bryony , s. zekere plant, Wilde wiingaard, m.
Bub, s. Stork bier, o.
to Bub, v. a. veroud. , In belles opwerpen.
Bubble , s. Traterbel , Irate, blaas vr. ;
fig. lets vergankelüks , o. * Valsche
vertooning , vr. , Bedriegelijk uiterlijke ,
Bedrogen
0. * —,Windnegotie, vr. *
; to Make a — of one,
persoon,
lemand voor het lapje houden.
to Bubble , v. n. Opborrelen. * Met
een zaclzt gemurmel vlieten ; I.) to ON Voort borre1 en ; 2.) to - OVER,
Borrelen over ; 3.) to — UP, 0 pborrelen ;
4.) to — WITH, Borrelen van. * —,
v. a. Bedriegen; to — one OUT OF a
thing, lemand op eene bedriegeliike wilt*
iets doen verliezen.
Bubbler , s. Bedrieger, .dfzetter, m.
Bubbly, adj. Vol bellen of blazers.
Bubby,, s. Mam , yr.
Bubo, s. Lies, y r. *— , Liesgezwel, rt.
Bubonocele , s. Liesbreuk , yr.
BLIbtlkle , S. SHAKSP.

puist , vr.

Groot. roods

tUCA
Bucanier, s. weleer in Amerika, zekere
zeeroover, Bokkanier,,
Buccellation , s. Verdeeling sn groote
brokken, yr.
Buck , s. Loog, yr. *— , Geloegde, o.
to Buck, v. a. Loogen, Door loog reinigen.
Buck, s. nicest in zamenst. gebruikel.
Mannetje (van vele diersoorten), o. ,
Ills: Buck - rabbit , Rammelaar,, tn.;
Buck goat, Geitebok (van eene diersoort).
* —, Reebok. * —, Jan, Bram, in.
to Buck, v. n. Rammelen, Zich paren.
Buckbasket, s. Waschmand, yr.
Buckbean , s. Waterklaver,, Boksboon, yr.
Buck - coney , s. Rammelaar,, tn.
Bucket. s. Wateremmer. *
inzond.
Brandemmer, in.
Buckitig, a. Loogen, o.
Buckingcloth, s. Longdoek, tn.
Buckingtub, s. Loogkuip , yr.
Buckish, adj. Jannig , Jantjesachtig.
Euckism, s. lannigheid, vr.
Buckle, s. Gasp, tn. *
Gekrulde
haarlok , Krul , yr.
to Buckle, v. a. Gespen, Toegespen. *
Krullen; 1 .) to — one's self Fort war,
Zich ten strijde aango: den , uitrusten ;
a.) to , Insluiten, In zich bevatten;
3.) to — on , ilangespen, Opgespen
4.) to — TO , a.) Bereiden voor; b.)
to — one's self TO study, Zich
op de studie leggen, Viijtig stutterer!;
5.) to - UP , Opgespen , Toegespen; 6. )
to — WITH, Vereenigen met. * v. n.
Buigen; a.)to— TO , a.)Zich toeleggen
o; b.) Zich onderwerpen aan ; 2. ) to
UNDER life, Onder het levee gebukt
gaan ; 3.) to — -w pm, Vechten of Strijden
met.
Buckler, s. Schild, o.; — of beef, Osseharst m.
to Buckler, v. a. Verdedigen ,Beschutten.
Buckmast , s. de veucht van den beukenboom, Beck, Beuknoot , yr.
Buckram, s. Stiff
o.
Buck's-horn, s. snort van Scurvy- grass.
Buckskin, s. Bokkeleér,, Geiteleer, o.;
fig. zekere stof.
Buckthorn, s. Kruisdoren, m.
Buckwheat, s. Boekweit , yr.
Bucolic, s. Herderdicht , o.
Bud, s. Knop, m., Oog,o.,Spruit ,yr.,
Ultspruitsel , 0.
to Bud, v. n. Knoppen; 1. ) to — FORTH,
Uitspruiten; 2.) to — OUT, Uitloopen.
* —, v. a. Enters, Oculeren.
Buddle, a. Waschkast voor tinerts, yr.
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to Buddle , v. a. (Errs) wasschen.
Budge, adj. Stier, Gemaakt.
Budge, s. Lamsvel , o. * —,Gaauwdief,
Bedrieger, in.
to Budge, v. n. Zich verroeren; I.) to
- FROM, Zich verwijderen van ; 2.) to
- OFF the spot , De plants verlaten.
Budge- barrel, s. Blikken buskruidvat op
schepen, 0.
Budge - bachelor, s. Man in eene fangs
toga met lainsvacht gevoerd,
Budgeness, s. Stijfheid, vr.
Badger, s. Die zich beweegt.
Budget, s. Zakje, (Zadelzakje ,Brievenzakje, enz. ,) o. * — , Voorraad, m.
inzond. Begrooting der status*
inkomsten en uitgaven voor een jaar,, yr.
Budgy,, adj. Bonien.
Kolder,m.
Buff, s. Buffelleder,, o. *
Plies (op bloed), o.
* , Lichtgeel. *
* —, adj. Standvastig.
to Buff, v. a. veroud., Doffen, Slaan.
Buffalo, s. Buffelos , m.
Buffet , s. snort van kas , Buffet, o.
m.
Buffet, s. Vaistsla
to Buffer , v. a. Met vuisten slaan; to
- TO death, Met de vui,ten dooddaan.
*
v. n. On: eene weddenschap ofUit
vermaak bokcen.
Buffeter, s. Vechter. * —, Bokser, tn.
Bufnn, s. zekere grove stof, tile men
voorheen droeg.
to Bu gle , v. n. Verlegen z‘in.
Buffle, zie
Buffleheaded , auj. Dom.
Buffo, s. Comiek in eene opera, tn.
Buffoon, s. Hansworst. *
, Grappenmaker , tn.
to Buffoon , v. a. Belagcheliik ofBespottelifk maken.
Buffooner y , s. Hansworstenstreken , tn.
meerv. * —, Narrenpoetsen , Grappen ,
y r. meerv.
Buffooning, s., zie Buffoonery.
Buffoonish , adj. Hansworstachtig.
Bug , s. Wandluis , Weegluis, yr. *
zie Bugbear.
Bugbear, s. Bullebak , ns.
Bugginess, s. Krielen van weegluizen,o.
Buggy, adj. Vol van weegluizen. * —,
Lange sjees met Ur: paard , yr.
Bugle, s. Horen (der jagers of bil
krijgsmuziik), tn.
Bugle, s. Zwarte koraal ,
Bogle, s. zeker kruid, Senegtoen,
groen , 0.
Bugle • horn, a. sea horns, zie Bugle.
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Bugloss, s. zeker kruld , Ossetong , yr. ;
Viper's — , Wilde ossetong , Slan.
genkruid, o.
Buhl, s. Ongepolijst goud, parelmoir,
enz. , om in re leggen, o.
Buhl - work, s. Met goud, enz. ingelegd
werk , o.
to Build, irr. & reg. v. a. Bouwen; a.)
to — ON , Bouwen op; 2.) to -- UP ,
Opbouwen, Optrekken ; 3.) to— UPON,
a.) Bouwen op ; b.) Sullen of Veotigen
op. * —, V. n. Bouwen ; tO - ON , PON ,
Bouwen of PC, tronwen op.
,
Builder, s. Bouwheer, Bouwer. *
Bouwmeester, m.
Building, s. Bouwen. * —,Gebouw, o.
Built, pret. & part. , zie to Build.
Bulb, s. Ronde woriel , Bol,
to Bulb, v. n. Zweiien, zie Bulge.
Bulbous, adj. Polachtig, Bol...
Bulchin , s. reroud. , Bulkalf, o.
Bulge, s. Buik (van een vat , enz.), m.
* , Zwelling , yr.
to Bulge, v. n. van een schip, Op eene
droogte stooten of vastraken.* ,Zwel.
len. * , Uitzikken , Een' bulk maken.
Bulge - way, s. Siedebalk , m.
s. Geeuwhonger,, no.
Bulk, s. Grootte, Ligchameliflee vitgebreidheid , Massa. * Mentgte , vr.,
Groote hoop, tn. * —, Geheei, Hoofdgebouw, o. * — , Last, tn., Geheele
lading (van een schip), vr. ; to Break —,
Last in eken. * ,Vuoruit3tekend gedeelte
van een gebouw, o.
to Bulk, v. n. Vooruit steken.
Bulkhead , s. Beschot , Schot (in een
schip), o.
Bulkiness, s. Grootte, yr., Omyang , tn.
Bulky, adj. Groot , Dik.
Bull, s. Bul , Stier. * een teeken
des dierenriems , Stier, tn.; fain. A
story of a cock and a —, Een vertelseltje
van moeder de Gans.
Bull, s. Bulle, (pauselijke of keizerlifke
opene brief,) vi.
Bull, tiliderietenttreek, tn. (nieuw,
niet ongelukkig gevonden , wood, in
plaats van de gewone, altoos voor het
eene of andere nog aanwez ige oord iets
beleedigends hebbei.de,als Kamper zee,
enz. Dc Bull, door de Engelschen zel
ven , nit even ongepasten plaatseliiken
dunk, meestal aan de leren toegeschreven, bestaat eigenlifk in ten volstrekt
tegenzinnig gezegde, gelifk van Dr. Swift
verhaald word:, dot hit, op eene boven-

karner schrilvende, aan fongent, Wier
getier op straathem hindtrliik was,
toeriep „Ware ik bif u, ik zou u het
„venster uitsmijten.")
&Dace , s. Wilde pruim, yr.
Bullary,, s. Verzameling van pauselijke
bullen, yr.
Bull - baiting , s. Stierengevecht, o.
Bull - bee, s. Paardenvlieg 5 yr.
Bull- beef, s. Stierenvleech, o.
Bull - beggar , s. Bullebak , (verdicht
wezen , waarmede vele lieden, nit onnoozelheid of luiheid , de kinderen plegen
bang to maken,) m., Spook , o.
Bull-calf, s. Bid/calf, o.; fig.Botterik, m.
Bull- dog, s. Bulhond, tn.
Bullen, 0. scheepsw. , Schaaf, Yr.
Bullet, s. Kogel, Kanonskogel ,m.
Bullet - hole , s. Kogelgat, o.
Bulletin , a. Bulletin, o.
Bull - eye, s. Wolkje, dat storm verkondigt, o. * scheepsw., Kous, yr.;
ook: Wantkloot. m.
Bull - eyed, adj. Stieroogig.
Bull - feast , s. Stierengevecht, o.
Bull- fighting, s. Stierengevecht, 0.
Bull- finch, s. Goudvink, yr.
Bull - fly, s., zie Boll- bee.
ik,Domoor.
Bull - head, s. Domkop, Bolter.
, Bullekop, (zekete tivietvisch;
*
ook: zeker klein waterdiertje ,) m4
Bullion, s. Onbewerkt goud of zilver, o.
Bullish, adj. Van den aard eener bu 1,
ilbtlerttisch.
Bullition , s. veroue., Koking, yr.
Bullock, s. Jonge boil of slier , tn.
Bull rush, s. Groote bits, yr. , Bobber, m.
Bull's • eye , s. Ring, * ,eene seer,
Stierenoog, o.
Bull - trout, s. Zalmforel, yr.
Bully, s. Snoeshaan , IJzervreter,, Ploert,
Bretteur,,
to Bully, v. Den bretteur spelen. *
v. a. Overschreenwen.
Bullyrock , s., zie Bully.
Bultel, s., zie Bo ter. *-5Zemelen, yr. ',Irv.
Bulwark, s. Bolwerk, o.
to Bulwark, v. a Bebolwerken.
Bum, s. ilchterste, (de billen,) no.
Bumbailiff, s. Dievenleider, tn.
Bumbard, zie Bombard.
Bumbast, s. Bedelaarsdeken, yr.; zle
Bombast.
Bumble- bee, s. Rommel yr.
Bumboat, s. Groentesloep, yr.
Bumkin , s., zie Luffblock.
Bump, s. Gezwel , o.
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to Bump, v. a. Een lull gerucht maken last voor Fernand zijn. * —, Dragt ,
door op lets te slaan. * —, v. n. veroud., Zwangerheid, v' .* —, Slotvers, Refrein,
0. * — , Bas (van eenorgei, en-.),yr.
zie to Boom.
Bumper, &Yale beker, m. Boordevolletf e,o. to Burden , v. a. Beladen, Belasten; to
— a nation WITH taxes, Eene natie
Bumpkin, s. Boerenkinkel, m.
met belastingen drukken.
Bumpkinly, adj. Bocrsch.
Bun, s. een gebak.
Burdener,, s. die eenen last oplegt ,
Lader. * — , Knevelaar, OnderdrukBunch, s. Knobbel , Bogchel. * —, Bon

del. * —, Boo. * — , Tros , m.

to Bunch OUT, V. H. Zwellen; to— OUT
INTO, Opzwellen tot.
Bunchbac4ed, adj. Gebogcheld.
Bunched, adj. bit lain!. , Knobbelachtig.
Bunchy, adj. In trossen groeijende.
Bundle, s. Bundel, m. * —, Rol, yr.
to Bundle , v. a. of to — UP , a.) Za
menpakken of Zamenbinden r, tot, INTO ) i
b.)0pbinden; c.)Oppakken,Inpakken,
Tut eenen bundel bojeen binden.
Bung, s. Born, Spon (van een vat),vr.
to Bung, v. a. Bommen, Sponen ; to UP a cask, De born in een vat slaan.
Bunghole, s. Bomgat , Spongat , o.
Bungle, s. Knoeiwerk , Broadelwerk, o.
* —, Knoerjerij, Lornpheid , yr.
to Bungle, v. a. & n. Knoeijen, Broddelen ;
to — UP, Zamenlappen, Zamenflansen.
Bungler, s. KnoeVer,,in.
Bunglingly, adv. Lomp, Geknoeid, Ge-

ker , m.

Btirdenous , adj. Lastig. * —, Drukkend,
Bezwarend; to Be — TO one, Lastig

voor iernand zijn.

Burdensome, adj. Lastig.
Burdensomeness, s. Lastigheid, yr.
Burdock, s. Klissekruid, o.
Bureau 5 s. Latajel, yr.*---, Bureau ,a.
Burg, zie Burgh.
Burgage , s. Stadsleen, o.
Burganet, s. een helm.
Burgamot , zie Bergamot.
Burgeois , s. Burger, in. * —, zeker•
lettersoort, zie Bourgeois. * —, adj.
Burgerlijk.
Burgess, s. Burger, Poorter. * — ,
Vertegenwoordiger (van een vlek in het
parlement), m.
Burgessship , zie Burghership.
Burgh , s. Vick , (dat , zonder eene stad

te zijn, afgevaarehgden in het parlemext

broddeld.
zenat ,) a.
Burghbote, s. Bijdrage ter verdediging
Bunt, s. in een scheepszeil, Bulk, m.
to Bunt, v. n. Zwellen; to --- OUT, eener stad, yr.
Opzwellen.
Burgher, s. Burger, Poorter, rn.
Bunter, s. Vodderaapster,vr.*—,Gemeen Burgership , s. Burgerregt, Poorter.
Schap , o.
vrouwmensch, o.
Burghmote , s. Geregt van een vlek, a.
Bunt .- gasket, s. Buikieising, yr.
Bunt- line, s. Buikgording , yr.
Burglar, s. Nachtdief, In.
Buoy, s. Boei, (op het water drilvende Burglarer,, s. zie Burglar.
en tot baak strekkende ton,) yr.; to Burglarious, adj. Van huisbraak,
Stream the —, scheepsw., let anker Burglary, s. Huisbraak , yr.
laten vallen, terwill het schip nog vaart Burglayer, s., zie Burglar.
Burglerer,, zie Burglar.
heeft.
to Buoy, v. a. Ylot houden; to — u p a Burgtnaster,, s., zie Burgomaster.
cable , scheepsw. , Eenen kabel opboeijen; Burgomaster, s., Burgemeester, an.
fig. Nothing buoyed me up but, Niets Burgrave , s. Burggraaf, m„
hield mij eenigzins gerust dan. * —, v. n. Burgundy, s. Bourgonjewien , m.
Burial, s. Begraients. * —, Begraving.
Drijven.
* —, Lijkdienst , yr.
Buoyage , s. Tonnegeld, o.
Buoyancy, a. Driffbaarheid, y r., Het Burial • place, s. Begraafplaats , yr.
Burier,, 8. Begraver. * — ,Doodgraver,m.
vlot zijn, Niel- onderzinken,. o •
Buoyant., adj. Plot , Drvvend ; fig. Burine , s. Graveersti ft, Etsnaald, yr.
to Burl, v. a. (laken) Noppen.
Bruisend.
Burlace , s. soort van druif.
Bur, s. Klis , yr.
Burler,, s. Lakennopper,, tn., LakennopBurbot , s. Stekelbaars, tn.
Burden , s. Last, m. Lading; fig. ster , yr.
Lastigheid, Zwarigheid , Yr.; to Be a Burlesque, adj. Boertig, Koddig, Grappig.
- UPON one , Iemand tot last zijn, Een * —, s. Boertige sty', tn.

BURL
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to Burlesque, v. a. Op eerie boertige Bursar , s. Rentmeester ( van een gasthuis,
wifte behandeien.
enz. ). *—, Student, die in eene beurs
Burlesquer, s. Die travesteert, parodi- is, tn.
eert.
Bursarship, s. .Renttneesterschap, o. , zie
Burletta , s. ,g oertig zangspel , o.
pursar.
Burliness, s. Ortivung, m., Grootte, vr. Bursary, s. Rentmeester,
zie Bursar.
Geraas , Leven., Rumoer,, a.
*
*
Bears, yr.
Burling-iron, s. NopifZer,, o.
Barse , s. Bears, (tot bffeenkomst van
Burly, adj. Dik van gestalte. * —, koopl. ,) yr.
Luidruchtig, Onstuimig.
Burst, s. Berst, tn.
Burn , s. Brandwonde „ yr.
to Burst, irr. v. n. Bersten. *—, Uitto Burn, irr. & reg. v. a. Branden; prov. bersten. *
Schielifle aankomen;
to one's fingers, De vingers branden,
to — AT, Bersten of Springen bij; 2. ) to
Er bekaaid afkomen; I.) to - AWAY , - AWAY, Wegsnellen; 3.) to - FORTH,
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Wegbranden; 2.) tO - DOWN , Verbranden ; Tfle prison has been burnt
DOWN, De gevangenis is afgebrand;
3.) to - INTO, Branden in; 4.) to
OUT , Uitbranden, Vcrbranden; 5.) to
-- UP, Opbranden, Verbranden; 6.)
to — To ashes, Tot arch verbranden.
* , v. n. Branden; I.) to AWAY ,
a.) Wegbranden , Veroranden ; b.)
Branden, Voortbranden; 2.) to — BY
hear , Van hitte gloeffen; 3.) to — OUT ,
Uitbranden; 4.) to -- TO ashes, Tot
aschverbranden ; 5.) to — WITH a fever,
Van eene koorts
Burner, s. Verbrander, m.
Burnet, s. zeker kruid, Steenbreke,
Pirnpernelle, yr.
Burning, p. Brandeis, o. * —,adj. Brandend; fig. Herig , Magtig ; to Have
one in a — scent, Iemand up het spoor
zfin.
Burning - g l ass s. Brandglas, o.
to Burnish, v. a. Glanzen, Polijsten,
Bruinei en. * — , v. n. Geglansd worden,
Clans krilgen.
Burnisher, s. Glanzer, Poliister, ,gruineerder. * — , Liksteen, Glanssteen,
Pruineersteen, Liktand, m.
Burnt, pret. & part., zie to Burn.
Burr, s. Qorlel. * — , Kolf, waaruit
de horen van een hart spruit. * —,
Kalfszweesrik, y r. *—, Driekante steekbeitel , tn. *
zekere ring. *
Harde uitspraak der letter r. * —,
Rol, yr.
Burrel, s. Roode boterpeer, Yr.
Burrel- fly, s. fi rerns vr.
Barrel - shot , s. Schroot , o.
Burrock, s. Vischweer, yr.
Burrow, s. Konlinenhol, o., zie Barrow
en Borough.
to Burrow, v. n. Holen maken, als de
konijnen. *
v. a. Uithollen.

,Viet geweld to voorschijn komen, Uitbarsten; A strong light — FORTH FROM
behind the altar-piece, Een sterk Licht
kwam van achter het altnarstuk; 4.)
tO - FROM prison , Uit de gevangents
brekcn, ontsnappen; 5.) to — INTO
tears, In tranen uitbarsten; 6.) to ON one, .demand op het lilf vallen; 7.)
to — ouT , Uitbarsten; to — OUT II
tears, In tranen uitbarsten; 8.) to UPON , Ziclz plotseling vertoonen aan;
9.) to — WITH envy, Van aid bersten.
* —, v. a.Doen bersten, Doen springen;
I.) tO - ASUNDER Doen breken,
Open breken, Doen open springen; 2,)
to — OPEN, Doen open springen.

Bursten, part. veroud , zie to Burst.
Burstenness, s. Breuk , Darmbrenk , vr.
Burstwort, s. Duizendkoren, Breuk-

kruik , a.

Burt, s, zekere visch, Schol, yr.
Burthcn , zie Burden.
Burton , s. scheepsw., kleine takel, be-

staande nit twee enkele katrollen one
kleine dingen in- en nit to hijschen,
Wipper, m .. , Sjortouw, o.
Bury, s. Boterpeer, yr.
Bury, s. , zie Barrow, Burrow en Burgh.
to Bury , v. a. Beg raven. * — , Verbei gen
to — AGAIN, Weder begraven.
Burying, s., zie Burial
Bush, s. Struik, tn.; fig. to Go about
the —, Omwegen zoeken, Draailen,
Niet voor de vuist to werk gaan ; prov.
One bird in the hand, is better than

two in the —, Hebben is hebben ,maar
krijgen is de kunst. * Frans, (gekle men , als een teeken, dat er wifn,
enz. to koop is, voor herbergen vindt,)
tn.; prov. Good wine needs no —
Goede zvijn behoeft geen' krans. *—,
bij jag„ Vossenstaart , Staart (van den
y es), m.

Ill

BUTT
BUSH
Busybody, s. Bemoeial, Albedil, Abeto Bush, v. n. Lommerig worrier:.
Bush, s. Ifzer , o. of Ring, m. in de dril tn. en yr.
But, conj. Haar, ^poch, Echter, (na
naaf van een
eene ontkenning ,)Dan; ook Of:* — ,
Bushel, s. Schepel, o.
voor de twecde stel;ing eerier sluitrede,
Bushelage
s. Belasting per schepel
Schepelgcld , o.
Nu. * , prep. Uitg, ezonderd , Uitgenomen ; — for, Ware het met om, Zander.
Bushiness, s. Lommerighei d , yr.
* —, adv. Enkel , Slechts.
Bushment , s. Krenpelbosch , o.
Grens,vr.*
Bushy, adj. Lommerig. * —, Vol krett- But , s. Einde , o. *
scheepsw. , Stuik , yr. , Warseinde(eener
peMout.
plank),
o.
Bnsiless , adj. Zander belet, Niet bezig.
Busily, adv. IJverig. * Haastig- to But, v. a. Aanraken; zie to Abut.
; – 's
Butcher, s. Slager,, Slagter,,
lüle.
Business, s. Bezigheid , yr. * —, Bedriff; meat, Vleesch , Versch vleesch, o.
Bloedgierig
tnensch
,
Beroep , o. * ilangelegenheid, (on- *
derwerp van bezigheit t,) y r.; prov. to Butcher, v. a. Slagten; fig. Op eerie
The — will not quit cost , Het sop is moorddadige wijze ombrengen.
de kool niet waatd; fain. It is none of Butcher. bird, s. snort van valk Beenyour —, De zaak gaat u niet aan ; to broker Negendooder,,
, Iemand den hats Bu tcherliness , s. Bloedgierigheid,WreedDo a person's
held, yr.
breken, (hem dooden, of bederven.)
Busk, s. Planchet (van een vrouwen- Butcherly, adj. Bloedgierig, Wised,
Noorddadig.
rfigliff), o.
to Busk , v. a. & n. veroud., Kleeden. Butcher • row , s. Vleeschbank , yr.
Butchery , s. Slagershandwerk, Slagten,
* — , Betreiden.
o., Slagterij. *
Slagting, yr.,Bloed
Busket, s. veroud., Bosschaadje , yr.
Buskin, s. Halve laars,vr.* —, Cothurn, bad, o.
(tooneellaars der ouden in treurspe- But - end, s. Schuine einde, o., zie But.
But -hot*, s. Lasch, yr.
len ,) tn.
Buskined, adj. In halve laarzen, In Butler, s. °staler .* —,Tafeldekker, tn.
Butlerage, s. R.egt van's konings bottelier,
cothurnen. * — Tragisch.
volgens 't welk hid voorheen van elk schip
Busky,, adj. .Boschachtig, Boschrijk.
Buss, s. Zoen, (nicer gemcenzaamheid van veertig tonnen en daarboven zekere
schatting van wiin konde vorderen.
aanduidende dan a Kiss, Kiss ,)
Butlership, s. .Botteliersambt, o.
to Buss, v. a. Zoenen,
Butment, s. in de bouwk. , Gedeelte
Buss, s. Haringbuis, yr.
van een gewelf, door hetwelk het met
Buss.beggar, s. Oude zondaar, ns.
den regtopstaanden muur veereenigd is, o.
Buss-napper, s. Konstabel, tn.
Butshatt , s. Pill ,
Bust , s. Borstbeeld, o. , Buste, yr.
But- sling, s. Leng (voor watervaten),
Bustard, s. Wilde kalkoen , tn.
Bustle , s. Runtoer,, Leven, Gedoente , o. y r., Topreep , m.
to Bustle, v. n. Leven maken , Onrustig Butt, s. Wit, (in cent schilf waarop gezifn, Kizzebissen; a.) to — ABOUT , schoten word: ,) o.; fig. to Be the — of
Heen en weir dribbelen ; 2.) to — AWAY, a company, In een gezelschap voor het
Zich wegspoeden; 3.) to — FORWARD, lapje gehouden warden; to Run full —
Voortspoeden; 4.) CO - THROUGH, Zich at one , Vlak met den kop tegen iemand
aanloopen.
heenspoeden door.
to Butt, v. a. Met het hoofd stooten,
Bustler, s. Bedrijvige persoon , tn.
Busto, s. , zie Bust. * — , Romp, tn. (als bokken en geiten.)
Butt, s. Scoot met de horens of met een
* , Standbeeld , o.
Busy, adj. Bezig ; In my youth I was ovapen ,
busy shaving heads, In miine jeugd hield Butt , s. Vat, o. * —, Biermaat van
ik mil met het kaalscheren van hoofden io3 gallons, yr.
Butter, s. Rotor, yr.
bezig. * — , Onrustig.
to Busy, v, a. Bezig houden 4 to — one's to Butter, v. a. Boteren, 1VIet beer
self IN or WITH an affair, Zich met smeren; prov. He knows on which side
I the bread is buttered, H kan nicer
lets bezig of onledig houden.
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dan brood eten , Hsi weet, wat red
voor hem is. * —, in het spel , Den inzet
verdubbelen.
Butter - boom, Butter - bump , s. zekere
vogel , Roerdomp, tn.
Butterbox, s. Boterdoos , vr.; fig. Botertand, (groote lielkebber van boter ,) nt.
Butter- bur, s. naam eener plant.
Butter- crock, s. Boterpot , m.
Butter - cup, s. cant); eener gete bloem.
Butterflower, s. Boterbloem , yr.
Butterfly, s. Kapel , vr., Kapelletje, o.,
Vlinder,, m.
Butterfly- fish , s. Kapelvisch , m.
Butteris , s. Veegmes (der hoefsmeden),o.
Butter- man, s. Boterkooper. * —, Boterboer,, m.
Buttermilk, s. Karnemelk , yr.
Butter-monger, s. Boterkooper, Boter
verkooper,, m.
Butter - nut, s. , zie Oilnut.
Butterpear, s. Boterpeer,, yr.
Butterprint, s. Boterspaan, m.
Buttersauce, s. Gesmoiten borer, yr.
Butter - stamp , s. Boterspaan, m., zie
Butterprint.
Buttertooth, s. Botertand , m.
Butter- tub, s. Botervloot , Boterton, vr.
Butter- woman, s. Botervrouw,, yr.
Butter-wort, s. Borer kruid, o.
Butter - wife , s., zie Butter - woman.
Buttery, adj. Boterachtig. *
s. Provisiekamer,, Spijsvoorraadkarner , vr.
Buttock , s. Bil , vr. ; of beef, Renderbilstuk , o. * —, Billet' (van een schip,
d. het gedeelte, dat van den hekbalk
en het rantsoenhout tot een gedeelte order
water.
loopt ,)vr. meet."). * , Kruis (van
een paard), o.
Button, s. Knobbel. * aan kleederen, Knoop. * —, van planten , Knop.
* —, van een' paardentoom , Lederen
ring, door eve/ken de teugels gaan.
* —, bij timmerl., Wervel. * —, bij
slotenm., Trekker (van een slot). *
took: Button - fish ,) zekere visch , Zeeigel ,
to Button, v. a. Toeknoopen ; to - UP,
a.) Toeknoopen ; b.) Knoopen (in, IN).
Button-fish, s., zie op Button.
Buttonhole, s. Knoopsgat , o.
Button-maker, s. Knoopmaker,, tn
Buttontree, s.zekere West-Indische boom,
Conocarpus , m.
Buttonware , s. Knoopenmakers waar, yr.
Buttress, s.
, tot ondersteuning of

BY
onderschraging
van eenen anderen muur,
.
t Pslaar. * — , Steun, Stut , tn.
to Buttress, v. a. (met eenen Incur)
Onderschragen, Stutten.
But - wing , s. zekere wgel , Kievit, m.
Butyraceous, Butyrous, adj Boterachrig.
Buxom,adj.(Buxotuly, adv.)Gehooi zaam,
Gewilllg , Dienstvaardig ; doch thans
en kel gebrurkelijk in den zin van:
Vi olijk , Vlog , Levendig. * — , Brooddrobken , Dartel
Buxomness, s. Vrolijklaid,DarteMeid, yr.
to Buy, irr. v. a. Koopen ; z.) to — AT
the best hand, Bij de goedkoopsten koopen;
a.) to — FROM one, Van iemand koopen;
3.) to — an , a.) Inkoopen ; b.) Een
aandeel koopen in; 4.) to — OF one, Van
iemand koopen; 5.) to - OFF, Afkoopen;
6.)
to - OVER., Koopen, Omkoopen ;
7.) to — UP , Inkoopen, Opkoopen ,
Koopen, Door aankoop in het bezit komen
van. * — , v. n. Koopen , Handel drijven ;
to — WITH one, Met iemand handel
ell ijv en.
Buyer, s. Kooper,, m., Koopster, yr.
to Buzz, v. n.Brommen, Suizen, Gonzen,
als de bijen ; to - ABOUT, a.) Rond
gonzen ; b.) Gonzen em. * — , v. a.
Pluisteren; to - . . . ABOUT, In het gehelm verspreiden, * —, v. a. Fluisteren.
Buzzard, s. Basterdvalk , m., zie prow.
op Hawk. * —, Domkop, Botterik, m.
Buzzer, s. Oorblazer, tn.
By , prep. Door, Bij, Op, (oorzaak of
bewerker aanduid,) als : — means of,
Door middel van ; Orders have been
given — the commanding officer, Door
den bevelvoerenden dicier zijn bevelen
gegeven ; — chance, Bil toeval ; — your
desire, Op uw begeeren. * -- , Naast
Bij, (eene nabijheid aanduid. ,) als
Hard —, Digt bij; to Sit -- one, Naast
iemand zitten. * — , in den zin van
ondersdeid. andere voorz., ale: — my
watch, Op najn horologie; Point —
point, Stuk voor stuk ; — this time,
Om dozen tied, That's; — the bulk, In
het gros ; — retail, In het klein ;
—pounds,
Pondswilze ; to Do — others
as we would be done —, Met anderen
zoo handelen , als wij wenschen , dat anderen met ons zullen doen ; — trade a
hatter, Een hoedenmaker van zijn ambacht ; — break of day , Met het krieken
van den dag ; — water and — land, Te
water en to land; — west, Ten westen.
* —, met one's self, of een ander we-
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derkeerig voornaamw., Aileen; She was
— herself, Zij woe alleen. * — ook
met andere blivoegrelen , cc zasnen ale
eene soort van bij woordel;;;ke uitdrukkingen 5 als — all means, Gewic , Zeker;
— no means, In geenen deele Zeker
niet; — and — , Stroke , Binnen kort.
* , adv. Tegenwoordig ; to Be — ,
Tegenwoordig zijn ; to Pass —, Yoorbsj
goon. * , in zan2enst. met naarnw.
heeft het de beteek. of van eene bilkomende
toevalligheid, of van eene mindere openlijkheid ; zie de zamengect. woorden.
By - bag, s. , (woarin de correspondentie tusschen landsteden vervoetd
wordt,) yr.
B y - blow , s. Brsitenkansje , o. ; fig.
Puitenbeentje, Bactaardkind, o.
By- coffeehouse, Gcring koffilhuis , o.
BY- concernment, s. Nevenzook. * ,
Episode , yr.
By -corner, s. Stil hoekje, o.
By -dependance, s. Niddelbare ofhankeIijkheid , vr.
By - design , s. Bffoogmerk ,Nevendoel,o.
By- dish , s. Tusschengeregt , o.
By-drinking, s. Alzinderlijk drinken , o.
Bye , s. lets buiten het ontniddeli#k
onderwerp , waarop voor het oogenblik
de aandacht gevestigd is; enkel gebruikeltik in : By the —, In het voorbiiale:
gaan ; ook 111iddelerwia. *
Goeden dog ,
Good —, (Good be
Vaar wel.
By -end, s. Nevendocl , Bijoegmerk , o.

By - gains, a. pinr. BUvalletjes ,o.meery.
By- gone, adj. Verleden.
By - interest , s. Nevenbelong , a.
By - job, a. Smoutwerk , o.
By-lane, s. Acotentroatje, o.
By - law, s. Bijzondcre wet, yr.
By - matter, s Nevenzaok , vr.
By name, s. Bijnoom , Spotnoom , m.
to By- name , v. a. Ben' benaam geven.
By- past, adj. Verleden.
By - path, s. Afkelegen pad, o. ; fig.
Zijweg , sp.
By - piac s, a. Algezonderde plaats , vi.
o.
By- profit , s,
By-respect, s.Bijooginerk, Nevenbelang, o.
By - road s. Sluipweg. * —, Binnenweg , m.
By - room , s. Argezonderd vertrrk , a.
By- speech, s. Tos,chenrede , (die niet op
het hoofdondetwerp bet; ekking heeft,)yr.
Byssine , adj. Van fijne zijde of 11,nen.
Byssus , s. veroud., eene fine z(loien
linnen stof.
By-stancler, s. Omstander,Toesel2ouwer,m,
By - street, s. A,:iaerstraat , vr.
By- stroke , s. Nevenslag , an.
By - view , s. Nevendoel , Biloogrnerk o.
By - walk , s. Stille loan, Algelegene
wandeling , yr.
By-way , s. Sluipweg. * — 5 Binnenweg , m.
By - west , adj. Westelijk.
'ScheidBy - word , s. Spreekwoord. •
woord , o.
Byzantine, zie Bezant,

C.
C
C (de letter) C, vr. Aanm. De
Engelsche C wordt uitgesproken als K
voor a, o u of eenen medeklinker en
op het einde eene woords ; ale S, voor
e, i , y , as, as. Het zamengestelde
klankteeken Cil heeft drieerlei uitsproak ale K , meestal in woorden uit
de geleerdc cairn entleend ; als SJ (of.
ENG. DUTCH DICT.

C
de Fransche CH) bif den aanvang of

in het midden van oorspronkelijk Fransche
woorden; in andere gevallen , als 'PSTAndere bijzonderheden worden 14 de
woorden zelven aangewezen; deck kart
bier nog worden bemerkt dot 0510 de
C als SJ wordt uitgespi oken , wanneer
zi I, in het midden vats ee3 word ,
3
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voorafgegaan wordt door tent lettergretp
met den klenotoon, en gevolgd door ea,
ia, io of eons.
Cab, zie Cabriolet.
Cab, s. zekco e llebreenwsche maat.
Cabal, s. Cabaal, Kpiperij , yo.
to Cabal, v. 0. Kurpen Cabaleren.
Cabala, s. Cabbald, (geheime wetenschap
der Hebo eenwsche radbijnen
vr.
Cabalism, s. een gedeelte d6r cabala.
Cabalist. s. Die in do cabbala ervaren
it, Cabbalist, on.
Cabalistic, Cabalistical, acij. (Cabalistically, adv.) Cabbalictisch.
to Cabalize , v. n. .41s de cabbalhten
spreken.
Caballer, s. Kuiper, Intriguant, m.
Caballinc , adj. Tot eel; paard behoo7 code.
Cabaret, s. Heiberg, vr.
Cabbage, s. vber gewas, Keel, yr.
*— Knop, (bij ten hest, terplaatse,
araa naderhand de horens uityruiten,)
bleeron., he:geen
,
*
zip t 0)1 het oog der schaar hales,))
to Cabbage, v. a. van kleerm., Bo'l het
snijden van kleederen stelea, Door het
oog van de schaar halo, In de hel
gooijen.
to Cabbage, v. n. Kr oppen , Zich sluiten.
Cabbage • head, s. Slaftkool, Keel, vs.
Cabbage -lettuce, s. Kropsalade,
Cabbage-net, s, Koolnet, o.
Cabbage-plant, s. Koolplant , yr.
Cabbage- tree, s. (1° groote palm- of
dadelboom, Koolboom, vs.
Cabbage- worm, s. Koolrups , i'r.
Cabin , s. Klein vertrek, Kabinet, o.
Hut, Soulp, y r. *
*
inzond.
een schi p, hut, Kaluit, yr.
to Cabin , v. n. In cone hut woolen.* — ,
v. a. In eene hut opluiten ;
Beperken.
Cabin - boy , s.
I ui tjovgeu , Kaj
wathter, m.
Cabinet , s. Kabinet, o.
Cabinet council, s. Kabinetsraad, nt.
Cabinet - maker, s. Kabinetonaker, Schrt'inwerker , nt.
Cabinet-organ, s. Kabinetorgel, o.
Cabin -mate , s. Die met een' anderen in
de z.lfde kajuit woont.
Cable , s. Kabel , Kabeltouw,, 0, ;
— 's length, Is:abelsleugte,( I 20 vademen
to Bend the —, Den babel wegnemen;
to Keckle the —, to Serve the —, to
Ra e the —, Den kabel met slapping
kekleeden ; to Splice the —, Den kabel
eplilsen , Twee Fins/en aaneen hechten;
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to Pay cheap the —, Den kabel langzaam nidaten ; to Play more —, to
Veer more —, Neer babel yieren.
Cable - ibitt, s.
om den babel AI
beleggen, vr.
Cable buoy, s. Ton em den babel op to
houden en schaveelen te beletien, vr.
Cable- clinch, s. .tihkersfeek,
Cabled, adj. Net een' babel va,tgemaakt.
Cable -fid, s. Sidit,horen ,
Cable - hanger, s. .,cheepsw., Visscher,,
die miers vangt, zonder daartoe het
refit te hebben, 1.11
Cable -la:d, s. Kabelslag, on.
Cablet, s. Paardelijn, yr.
Ca.bletier, s. Kabelgat , 0.
Cable - yarn , s. Kad;lgaren, o.
to Cabob, v. a. Op de Az:nasehe WilZa
bl acks.
Caboose, s. Kombni,, Yr.
Caboshed, ad j . in de wapenk., VoorgesteM
a/s ten hoojd zohder lock.
Cabriolet, s. zeleer rifinigvoor e'en paard,
Cabriolet, yr.
Caburns, s. plor. Draden van end gepikt
touts, waarmede men te den kabel
omwindt , no. nicely.
Cacao, s. Kakaoboor, y r. * —, Kakao , vr,
Cacao -pod, s. It abae,,,eul , yr.
Cachect,c , Cachectical, adj. Ongezond,
Kwaadsappig.
Cachet, s. Gezegide brier, no. of order, vr,
Cachexy,, s. Ohgezondhcid, Kwaadsappigheid, yr.
Cachinnation, s. Schaterend 6-elach, o.
to Cack , v.
Kakken.
Cackerel, s Schipvisch, m.
Cackle, s. Gekakel, o.
co Cackle, v. n. Kakelen, (van ganzen
of hoes: err, en fig. van wenschen.)
Cackler, s. (Gans of Hen die babel:,
dock nicest fig.) Kakelaar,, on., Kobelaarster,, vr.
Cocochymi.c, Cacochymcal, adj. Met
bedooven bloed.
Cacochymy,, s. Bedorveuheid van do
vochten, ihzond. van het bloed, yr.
Cacodaemon , s. Booze geest , no.
Cacoethes, s, Slechte gewoonte. *
„
Slechte gcsteldheid. *
Ongeneselijke
zwecr, yr.
Cacography, s. Wanspelling, Cacogra.
phie, yr.
Cacophony, s. in de spraakk. en welsprek.,
Wanluidendhei d, vr.
Cacotechny, a. Bederf der kunst, o.
Cacotrophy, s. Gerekkige reeding, yr.
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to Cacuininate , v. a. Kramidevormig Caiman, a. Kaainzan, (iinierikaanscht
maleen, PEntig of S,heip waken.
krebodil ,) tn.
Cadaver, s. L tile , o.
Calve, s. Galeis.leep, yr.
Cadaverous, adj. LAacht:g; —
Cairn, s. Steenhools , tn.
Lijkteuk ,
Casson, s. in het 'kr(ig.ov., ilannunitie*
Caudis, s. Gave,'
wagen,
Strooworns, tn.
gales; , o. *
s. Ellemleting ,m. , I,age ziel, yr.
Cady , s. Thee:ms. *— Bis , yr.
*— , adj. Lang, Gemeen.
Cade, adj. In leis opriokt Taw; A rajeput, s. Cajaputolie , yr.
Een tans law,
to Cajole, v. a. Fiikflooile,:,.
s. Vat , o.
Plikflooffer, 171. ,
Cajoler,
to Cade ,
a. 11 liars opfekken, op. ster, yr.
veeren.
Caj9lery,, s. Kikflooilerij, yr.
Cadence, s. Val, m.; bile. het vallen Cake, Koek, vs. ,(zoo wet de eetbare,
van de stew of den toot; in de muzlik , ells in het algem. iet‘ , dat tot eene roads
notifing (van verzen), Platte gedaame gevormd is, ass :) A —
Cadans. *
Rilkunst:ge gang (van ecn of coals, Kelen, die tot ern' kook ge5akken
vr. *
paard), 1n.
zijn.
Cadene, s. Turluch ta t ifit van eenemi,skre to Cake , v. a. & n. Tot eenen kook
soort.
bakken.
Cadent, adj. Valleys!.
Calabash, s. Kalabas, Kalbas. * —,
Cadenza, s. Cadans (in do muzük), vr. ICalabasPesch, yr.
Cadet, s. Jonger broed , r. * Jongste Calabashtree , s. Kalabasboom, tn.
breeder. * —, in het krilgsw. Case:, Calamanco, s. Kalatnink, o.
(aankweekeling tot officier ,)
o.
Calanbac, s.
Cadew, s., zie Caddis, in de 2. beteek. Calamiferous, adj. Rietvormige planters
to Cadge, v. a. (eon' last) Dragen. * —, Yoertbrengende.
Lackn.
Calamine, s. Kalamijnsteen, m.
Canger, s. Boer, si,"e met eijeren, enz. Ca!amint , s eene plant, Betgmunt, yr,
ter markt gaat. * —, Kramer, m.
Calamit, s. naam van een mineraal.
Cacti, s. eeu Turksch overhe:d.yersoon, Calamitons, adj. (Calamitously, adv.)
Cads', tn.
Rampspoedig.
Cadmean, adj. Van Cadmus.
Calamitousness , s. Rampspoed;gheid , yr,
Caducean, adj. 14111 den slangenstaf van Calamity, s. Ra;npspoed, [FederMercurius.
waardigheid , Ramp, yr.
Caduceus, s. (week de tweede c ah- Calamus, s. Kalmus tn.
Es , gelsche sh,)S.raugenstaf,(waarinede, Calash, s. Kale; , yr. - soart van kap.
in de fabelt. , Mercurius ajgebeeld Calcar, s. Calcineeroven, m.
word:,)) m.
Calcareous, adj. Kalkaardig.
Caducity,, s. Wrakheid van gestel, 4 Calcavalla, s. twain van es& zotten
geleejdheid, yr.
Portug. wijn.
Laducous, adj. rroeg evallend (van Calceated, adj. Geschoeid.
bladen).
Calcedony,, zie Chalcedony.
Caesarian , zie Cesarian.
Calces, s. pl., z'e Cal'.
Caescus, s. Vechthandschoen,
Calciferous, adj. Kalk opleverend.
Caesura, s. in de dichtk., Verssnede, Calciform, adj. Kalkvormig.
Cesuur, yr.
Calcinable, adj. Verkalkbaar.
Caftan, s. een Perzischk!eed,Caftan,tn. to Calcinate , v. a. veroud. , zie to C.1
cine.
C.ag , a. Vaatfe ,
Cage, S. Kooi, Mgelkooi, y r. * —, Calcination, s. Perkalking, yr.
Dior- Calcinatory, s. Fornuis of Vat tot vrr
Hok (voor wide theren). *
Gevangenis , yr.
kalking, Q.
perk , o. *
to Cage, v. a. In cent kooi zetten.* — to Calcine, v. a. tot balk branders ,
Verkalken. * v. n. tot kalkworden,
In de gevangenis zetten.
nrkalken.
Cage - work, s. Thorbroken werk, o.
ovde Bans, yr. * — Ca'clum, s, illetatilaardigo basis van
Caginag
lilm, yr.
Tani
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Calcography, s. Schrin'en of Graveren
in kalk, o.
Calculable, adj. Berekenbaar.
to Calculate v. a. Bo rekenen , Begrooten.
* —, Bereken.'n , Tot een zeker einde
beramen ; a.) Rel'gton is calculated FOR
our benefit, De god,dienct is veer on.,
welzifn berikend; 2.) These words were
calculated TO touch my heart , Doze
avoorden waren berekend , om n4ft, hart
to roeren. —, v. n. Rekenen.
Calculation , a. Berekening , Yr.
Calculative , adj. Bet ekenend.
, Re
Calculator, s. Berekenaar. *
kenaar,,
Calculatory,, adj. Het rekenen betre ende.
Calcule , s. veroud., Berekening , egrooting , vr.
Calcul,se , Calculonts, adj. Steenachtig ,
Grayeciachtig.
Calculus, s. Steen (in de tn. * —,
Rekensteentje (der ovden),o. ; van bier:
R,kenen , o. Rekening, yr.
Caldron , s. Kookkete/ , to.
Calefacient, adj. Verwarmend. *
s.
Vol warmend middel o.
Calefaction , s. Hectinaking. * , HeetIvo' ding , yr.
Calefactive , Calefactory,, adj. Heettnakende.
to 'Cal efy, v. n. Ileet woe-den. *
, V. 2.
ken.
Hee t
Calendar, s. Kalender,
m.
to Calendar, v. a. in den almanak plaatSen.
Calender, a. Koornwortn , Kalander, m.
Calender, s. Kalander, m.
to Calender, v. a. Kalanderen.
Calendrer,, s. Kalanderder,, tn., Kalanderster,, vr. * —,, zie Calender.
Calends, s. plur. Calcndae der Romeinen,
(tie eerte dug der maand ,) yr. tneerv.;
prov. At the Greek —, Te St. Juttnis ,
eels tie kalveren op het
'Jansen.
Calenture , s. Ileete koorts (welke de
zeelieden sons in de brandende luchtstreek
oy ervalt , en in wake zip de zee veer
eon green veld aanzien .,) yr.
Calf, s (pl. Calves Kalf, (jong van
eene koe ,) (). * —, Knit , (di van het
been ,)
Cal t 's • foot, s. eene plant , Kalfsvoet, tn.
Calf's • snout, S. eene plant, Leenwenbek ,
Ca u ber , a. Kicliber, o.
Caliber- compasses, s.pl. Kaliberpasser,m.
Calibre, s. Bereik (des rerstands), o.

Calico, s. Beker, m.
s. Katoenen stof, Calico , yr.
Calid , adj. fleet , Brantiend.
Calidity,, s. Hitte , yr.
Caliduct , s. Warmtcleider,, m., Warmly
-pv,r.
Califactory,, s. .4/gemeen stookvertrek(in
kloosters), o.
Caligation , s.Donkerhe4,Betrokkenheid
(der lucht), yr.
Cal igenous , adj. Donker bewolkt.
Caligetioussess , s. Donkerheid, yr.
Caliph , s. :stet von eenen Illahomedaanschen monarch, Caliph, tn.
Caliphate , s. Catiphaat , o.
Caliver, s. Handbus , y r. , Handrner,, o„
Calix , s. Beker,, fn. zie ask Calyx.
tu Calk, v. a. Kalkeren , (d. cone
schildel ej van adz:e'en met kalk bedek•
ken).
to Calk , v. a. Kalefi4teren.
Calker, s. Kalefaterder,, tn.
Calvin s. Kalkoen (aan een hoefifzerim.
Calking, s. Kalefitt et ing, y r. * — , Werk
(dat daartoe gebruikt words), o.
Calking- box, s. Breenwstoel , tn.
Calking - iron , s. Breetovii zer,, o.
Calking- mallet , s. Kalefaathamer,, m.
Call, s. Bereik der stem , o., als : He
is still within — , hlij is nog to beroepen.
* , Toes/rank; to Give one a —,
lemand eta bezoek geven, Bit hem aanvan. —, Vrdering, Aanspraak op
lets, yr. * —, Roeiing,(bCz. in zaken
ale godrdienst betreffende ,) y r. * —,
Koping. * — , Bcnoeming.,Aanstelling,
vr. * —, rogelaarsfivity , Lokfluitie ,
Wachtelbeentie, o. * —, in het kiiigsw.,
Appel o. * — , ire het parlement , (the
— of the house ,) Appel nominaal , o.
to Call, V. a. Roepen, (in eeven godgel.
zin Inwendiglifk opwekken tot eene
gody ruchtige werkzaarnheid.) * —, Btleen roepen. * —, ilfroepen. * —, Inroepen. * --, Oproepen. * Noemen;
to — one names, letnand uit.s.chelden.
* — , Aangeven , als : co — one's game,
Zijn spel aangeven * —, van patiVzen,
kwarteic , enz.Roepen, Slaan. * —,
met mderscheid: bifgevoegde voorz., in
inter of min afiviikende beteek. , als :
) to - one AFTER one's uncle , Iernanel
teaser Zifii ' 00712 a p emen; 2.) to - AGAIN,
Tervg r ()rem ; 3.) to — ASIDE , Ter
roepen; 4.) to - AIN , irreg.
reopen ; 5..1 to — BACK, a.) Terug
roepen ; b.)ilerreepen ; 6.)to DOWN,
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IJeneden roepen, Afroepen; 7.) 'to
Te voorschijn roepen ; 8.) to -FORTH, FROM , Afroepen van ; 9 .) to — IN , a.)
Inroepen ; b.) Invorderen ; c.)Intrekken,
Herroepen (eene wet , a law); d.)
een roepen, Zamenroepen ; e.) to — a
thing IN question, lets in tw(fel trekken;
10.) tO - INTO, Roepen in ; to - INTO
action, Tot 5verken roepen of oproepen,
Inspannen; II.) to OFF, a.) Afroepen,
Wegroepen ; b.) .Afbrengen , Afhouden
( van, FROM) ; 12.) to - ON board,
Praetejen ; 13.) to — OUT, a.) Borten
roepen ; b.) to — OUT the militia, De
landsveer oproepen of in de wapens reopen;
c.) Uitdagen ; 14.) to — OVER (th.
names of an assembly, De namen eener
vergadering) aflezen , afroepen, oplezen ;
15.) to - TO, als : to - TO Witness,
Tot getuige roepen ; Call your senses
TO you, Kom weder tot a zelven ; to
—a
thing TO mind, Jets in zijn geheugen
terug roepen , Zich lets herinneren ; 16.)
to — TOGETHER., Zamenroepen ,
roepen; 77.) to — UP, a.) Oproepen,
Roepen om op to Conan ; b.) Boven
roepen ; c.) Oproepen, Te voorschijn
reopen ; d.) to - UP INTO our minds,
In ons geheugen terug roepen. * , v. a.
Roepen. * , Aangaan , Een kort bezoek
afieggen ; I.) to — AFT g R , a.) Achterna
reopen, Naroepen , IVaschreenwen ; b.)
Net luider stemme (iemand) roepen ;
c.) Roepen cm ; 2.) tO - AT (the house
of a friend, Aan het huis van een' vriend
of Bij een' vriend) aangaan, aankomen ,
(Bij een' vriend) ten kort bezoek afleggen ; 3.) to — AWAY , Roepen; Call
AWAY, Roep maar, keep maar op,
Roep maar toe ; 4.) to — FOR, a.)
Vragen ofRoepen ow, Eischen, Vorderen ;
b.) Vragen naar ; 5.) to — IN AT a
place, Ergens aangaan. (Aanm. Die
gob; uik van in wo, dt door JOHNSON a
barbarism genoemd; ) 6.) to — ON, a.)
Ern kort bezoek afleggen of Aangaan
bit (iemand, a person); b.) Komen tot ;
c.) Afhalen , Aanroepen (em mode to
semen); 7.) to — OUT, Uitroepen ; 8.)
to — T o , Toeroepen ; to ---,TO one FOR
help, lemand om g ulp aanroepen ; 9.)
Call UPON me in the day of trouble
Roep mij aan in den dag der benaauwdleeid.
Callat , zie Callet.
Callet, s. Hoer, yr.
to Callet, v. n. Scheldes.
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Callid , adj. Slow, Slim ,Gesieten , Arg.
listig.
Callitiity, S. Sluwheid , Slimheid, Ge:lepenheid yr.
Calligraphic, adj. Van het schoon echrelven.
Calligraphy , s. Schoen f Fraai VI/en , o.
Calling , s. Beroep , Bedrief, 0, * —
Beeping (tot eenige werkea.nnhe'd bijz.
godvruchtige i , vr. * , Stand , (lieden
van den beroep ,) m.
Callipaedia, s. Schoone kinderen,o.meerv.,
Schoon reak.roost , o.
Callipers , s. plur. Krombeenige passer,
m. , zie Caliber compasses , waarvate
het eene verbastering ts.
Callisthenic , zie Gynt:Jastic.
Callosity, s. Eelt , 0.
Callous, adi. Eeltachtig ; fig. Verhard ,
TO c,titeinpt
Gehard, Ongevoelig ;
Ongevoelig voor de verachting.
Callous.
zie
Callously, adv.,
Callousness, s. Eeltachtigheid ; fig. 04geyoeligheid, vr.
Callow, adj. Vederloos , Kral.
Callus, s. Eelt ,o.* —, Verharding van
het beenmer g waardeer eery gebroken
been zich weder hecht , vr.
to Calm, v. a. Sullen. * — Deen Ledarens
Calm, adj. Kalm , Bede? erd. * -, 8,
Kalmte , Windstilte (op zee), yr.
Calmer, s. Die of Dat stilt.
Calmly, adv. , zie Calm.
Calmness, s. Ealmte Bedaardhe,d , yr.
Calmy,, adj. bil SPENCER, zie
Calm.
Calomel, s. zesmaal overgehaalde kwik,
Verzoete kwik, yr.
Caloric, s. Warmtestof, yr.
Calorific, adj. Hitte to weeg brengende
Verwarmend.
Calorimeter, s. Warmtemeter,,
Calotte , s. Kalot, yr.
Caloyer,, s. een Grieksche monnik.
Calp , s. eene ondersoort vase carbonate
of lime.
Caltrop , s. Sterdistel , yr. *—, in het
kriegsw., Voetangel ,
Calumet, s. Indiaansche tabakciejp , die
aangenomen of afgewezen wordt , ten
teeken van oorlog of vrede.
to Calumniate, v. a. Lasteren. * —, v. n.
Eene valsche aanklagt dose.
Calumniation , s. Lastering , yr.
Calumniator, s. Lasteraar,, rn.
Calumniatory, zie Calumnious.
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Calumnions, adj. Lasterachtig.
Calumny, s. Laster, M. ; - AGAINST ,
UPoN Beschuldiging van, tegen.
to Calve , v. n. KaIven, Len kali' ter
wereld brengen.
to Calver,, v. a. Snijden (Yisch). * —,
Krimpen (van gesneders visch).
v.
Calville, s. een appel,
Calvinism, s. Leer yau Calvijn, yr.
Calvin i st, s. Calvinist,
Calvinistic, Calvinist : cal , adj. Calvihisch.
Calvity, s. Kaalheid, yr.
Calx , s. (p1. Calces , ) bj9 sclzeik., Verkaikte star, yr., Kane, m.
Calycine , adj. Van den bloemkelk.
s. Bloemkelkje, o. ,
Calycle
bloemkelk, on.
Calyculate, adj. Met een° calycle.
Bloemkelk
Calypter, s. Deksel, o. *
(der mossen),
Camaieu, s. bilzondere snort van stcen,
,vaarop van natuur cidersche:dene beef
Z1.111 verbeeid,
den , landschappen,
, zie het tans weer gebinike
Caine ,
Hike Cameo.
Camber, s. Borgsivilze vitgehold ti;rmerbout, o.
Cambering, adj. Gebogen.
Cambist, s. Prhelaar, m.
Cambrel, s. Vseesehhaak, m.
Cambric, a. Kamerdoek, o.
Carte , prat., zie to Come.
Camel , s. bekend lastdier,
Kennel ,
Camel . driver, s. Kameeidrilver,
Camelopard, s. Kameelpardel,
Camelot, s. Zekere stoffe, Kamelot, o.
, zie Camaieu.
Cameo, s. Came
Cameralistic, adj. Tot de financiYn behoorende.
Carneralistics, s. pl. Financiekunde, yr.
Camera - obscura, s. Donkere kamer,
Charnbre- obscure, yr.
to Camerate , v• a. Welyen.
Camera'ed, adj. Gewelfd.
Cameration, s. Vet-raise', a.
Camis, s. veroud., Dunne doorschijnende
kleeding,
Camisado , s. Nachatelijke aanval van
krifgslieden, in.
Camisated , atlj. Het hemd boven de kneederen aanhebbende.
Camlet , zie Camelot.
Camomile, zie Chamomile.
Camous, Camoys , adj. Ingebogen , Naar
boven krom; A — nose, Een stompe
neus.

CANC
Camp, a. Leger , Kamp , Campen'ent , 0.

to Camp , v. n. & a. Legeren, Camperen,
zie to Encamp.
VeldCampaign, s. Pick veld, o. *
tngt, vs.
Len'
veldtogt
bijwonen.
to Campaign , v. n.
Campai i:ner , S. Ord soldadt. * — ,
Peteraan, in.
tie
Campana, S. rok, Bel, vr. *
Pascpte flower.
(yr.
Klokrormig.
Campaniform , adj.
Campanology, s. Kunct tan klokkeluiden,
Campanulate , adj. Be/rot-wig.
CampeRral, adj. O het ve ld wacserd.
Campestrian , adj. Van het veld,Veld...
* —, zie Campestral.
Camphire, s. ICanTer, yr.
Camphire- tree, s. Kanierbonm, tn.
Camphor s. , z:e het n:eer gebrztikelijke
Camphire.
s.
Gekeinierd. *
Camphorate,
Compositie van kamferzuur, enz., yr.
adj., tie Camphorate.
Camphora
Camphoric, adj. K(imietiach‘ig.
Camping- desk, s. Veldtarel, yr.
Camping- dress , s. Veldmnntering, vr,
Camping- kettle, s. Veldketel ,
Camping - stool, s. Veld;toel,Legeritoel,m.
Campion , s. , zie Lychnis.
Can , s. Karl,
Can, irr. & dune-. v. n. (in de o;lbep.
to. nice- gcbruikel.,waarrnor to t e able,)
K111211111; I could 110t AWAY with the
thought , Ik ken de ged,chie n:et very
d, (wen.
, Kanclje, o.
Canaille, s.
Caaakin , s. Kinnee; .?, o.
i
,
if/ate:ion;
, (in eenen
Canal , s. Ke p
tuin,) y r. Bui,,(inhet menschelijk
of dietlijk ligchaanz tot doorlat;ng 1,43
r'ocht Q n ,) sr., Kane-:al, o. * ,Gracht,
yr. , Kentra/ , o.; fig. Konaal, (middel
sin eenig duel to b,Teiken,)o.
Canal- coal , zie Cannel - coal,
Canaliculated,adj 111c eene basisuitgehed.
KanarieCanary, s. Kanatiewiln. *
naam van Can' ouden
vogel , m. —,
dans.
to Canary, v. n. Den canary dan.4n.
Canary- bird, s. kanarievngel, an.
Canary - grass, s. Kanariegra,, o.
Canary- seed, s. Kanariczaad, o
Canary- sparrow, s. Kanai iemusch , vr.
Canary - sugar, s. Kanariesuiker, en.
zekere plant.
Canary- weed,
Can - buoy, s. Tonneboei, yr.
to Cancel, v. a. (iets , dat geschreven

CANC
) Doorha 7en , Doorstriffen , Doorsclrappen_,
Vit ‘ chrappen. * — ,
;
het
algew. , Te niet doer;. * —, In vergetelheid ste!len.
Cancella , cd, adj. Doorgesehrapt , Met
dwar,,trei.en.
Cancell , t;on , s. Door,chrappivg. * Ophrilllg Vernietiging , vP.
Cancer, s.
eeft , (zeker Mier, oak :
zeker hemelteeken ,)
*
Kanker,m.
to Cancerate, v. n. Kankeren.
Canceration, s. Kqnkerirg , yr.
Cancerous, adj. Kankerecdtig.
Canceronsness, s. l&nkerachtieeld vi.
CancriCorm, adi. Kankervorwig.
Cancrine , adj. Kreepachtig.
Cancrite, s. Ver+teende free/ t, m.
Candelabrum, s. (pl. Candelabra,) Kandelaber, tn.
Condent , adj. Heet.
Candicant
Witaeht-g.
Candid, aclj. Blank. * — ,Opregt , Open.
hartig.
Candidate, s. Die near bevorderivg dingt,
Candidaat , ; A — FOI, fea:and ,
die near (een emit of po,t) dingt of
near het bez't van ( lets) +tree/ 0. Aanm.
In pleat, van for words of ook wel
aangetroffen.
Candidly, adv., a'e Candid.
Candidness, s. Opregiheid , Openhartig.
held, Yr.
to Candry,, v. a. Irt waken.
Candle, s. Kaar, , vr.
Candleherry • tree. s. Zoete wilg, tn.
Candle box, s. Kaarsenlar'e yr.
Candle-ends, s.
Eindje, kaars , o.
meerv.; fig. Brokken , tn. weeny.
Candleholder, s. K'an,d, age:- ,
Candlelight s. Kaarslicht , o.
Candlemas, s. Lichtmic , yr.
CandleEcreen, s. Litht,,herm , o.
Candlestick , s. ICindetaar,, in.
Candlestuff, s. Kaar+sweer,, ,Tqlk , yr.
Candlewauer, s.
(can de kaars);
fig. Verkwi,ter,, tn.
Carcllewood, s.
troenhont , o.
Candour, s. Opregtheid , 0,,,enhartIg
held, yr.
Candy, s. enkel getrttikel. in : Sugarcandy, Kandi , Kandoniker, iv.
to Candy, v. a. Fru; ten, In sulker in maken.
* — , Doen be y , iczen. * — , v. n. Bevriezen , Hard en dot), ziTt ig wooden.
Cone, s. R iot, o. ;
Rotting, tn.
(Sugar-cane,) Saikenl let, o. *
*
Lens, vr., of Pill (van riot), tn.

CANN
119
to Cane, v. a. Met een' rotting shaft.
Cane - bottom, s. Rieten zjtting , vr.
Cane - bottom chair, s. Steel met eerie
rieten zitting , tn.
Cane- ferret , a R9tt ingbeslag e.
Cane- man, s. &it ti ngkdopnian , rth
Cane- pencil, s. ICet,,otlood o.
Canescent , adj. Wit ivnrdend.
Cane-string, s. Rottingk.00l dje,
Can- hook , s. scheepsw.,Schinkelhaak
Can- book- sling , S. Bind toter met een'
schinkelhaak , tn.
Canicula, s. Honds,ter, yr.
Canicular, adj. Tot de hond,,ter behoorende;
The — days, De hond4dgen.
Canine , adj. De eigenychap. en 1, an een-n
bond hebbende; — a ppetite. thuddi.onger,
( dm,- ongesteldheid veroarzaakte onnatuurliike mitt+ t ,) ; — teeth, Hindstanden , in. meet v.
Canister, s. Konfie , 0. *
Bos , Bus,
(voor thee, kiffij , enz. ,) vr.
Canker, s. 'Canker (can boo,nen),
* —, zekere zweertfes in den mend.
* — eene z ;ekte airs de voeten der
f.vretende zweet, vr *
paanden.
; ook: zckere
z-kere worm,
die het ooft vern'ett , vr. * — , R
,
aan tizer of ko,er,,
to Canker, v. a. & v. n. 14rfankenen,
&derven. * —, Vernoeste4,
Canker • bit, adj.111-et een' venijn :ge tend
gef,eten.
Can kered , adj. Vet kanfend, Doorknaagel,
Verteerd.
Cankerous, adj. rankerachtig.
Cannabine , adj. Van benne') Hennepen.
Cannel- coals , s, pl. //int, so,rt van kolen.
Cannibal , s. Illeiischeneter, Cinnibaa.1, in.
Cannibalism, s. Eten van menschenvlee+ch
0. ; fig. Illoorddadigeivreed;icid,W, eedheld, golfs die van cannibal,ln, y r. len.
Cann,bally, adj. Op de ^ tvv. der cannibaCannipers , s.
, zie C,11-pers.
Cannon , s. Kanon , Stok [4.6,d/tit), o.
to Cannonade, v. a. Piet gerchut)
beschieten.
Cannonade, s. Beschieten (met grof gesehnt), o.
Cannon-ball, s. Kanoncklgel , m.
Cannon - hole, s. Stulepoont , yr.
Cannonier, s. ICanonn ier in.
Cannon - proof, adj. Tegen het geschut
bestand.
Cannon - royal, s. Kartouw,, vr.
Cannon - shot, s. Kanonschot , o.; zit
Cannon -ball.
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Cannot, (in plants van Can not
niet , Kannen filet, Kunt niet.
Cannular, adj. Pifproemig.
Canny, adj. prov. , Net, Proper, Flink.
Can ■,e , s. vaartnig , op de wifze der wilden
gemaakt , door het uithol ien van eenen
boomstem , Cano , y r., Boomschuitje , 0.
Canoe , S. Regel, Voossthrift, o.
bilz. in geesteli;ke taken, Canon., in.
heelm.,
kanontek , m. *
*
zeker lYerktuig, om wonder toe se naarjen.
bie lettesg. , zekere groote druklet*
tersoort ,Canon , no. * , adj. als: Law
—, Het kerkelijk regt.
Canon - bit, S.
SPENSER , Monistuk
(van een' paarietoom), o.
Cano:-ess s. Kononikes , yr.
Canonical,
' adj. (Canonicall y , ady.)Canoniek, Naar de voorschriften van het
leer leelifk regt.
Canotocainess s. OFereenstemming met
het kesk.elifk regt , yr.
Canonicals, 0. pi ur. Plegtgewaad , (van
eenen kanoniek , van een' gee3tclifke ,) o.
Canonicare , s. Kanoniekschap, o.
Canonist , s. Leeraar van het kerkellik
regt
Canonistic, adj. Tot een' canonist be.
hoorende.
, vr.
Can6nization , s.
to Canonize, v. a. Deilig spreben Tot
heilige verkiaren, Under het getal der
beiligen plaatsen.
Canonry, Canonsbip , s. Kanonieksehap,
0,
Prehende leas kanonieks, vr.
Canopied, adj. Met een Ye? hemelte of
troonhernel bedekt.
Canopy, s. Verhemei , vr,,, Hemel,
Troonhemel , tn.
to Canopy, v. a. Net een' troonhemel
bedekken.
Canorons, adj. Muzikaal,
Canorousness, s.
*—,
Welluideneiheiel, vs.
Cant , s. veroud. , Kant , Hoek , tn.
Cant , s. Stout Schok, Warp, tn.
to Cant, v. a. Stouter?, Schokken,Werpen.
Cant, s. Bargoensch, o. , Gaauwdievene
Fijnielari Femelari,
(nal, vr. *
Huichelar
vr. *
Geteem, o.
to Cant, v. n.
Fentelen,
chelen.*
Teemen. * —, v. a. Verkoopen
of Bieden op eene auctie.
Canrab , Cantabrigian , s. Cambridger
(student , geleerde), ffs.
Cantabile, adv Op eene zingende wize,
die een gezang.

CANV
Cantata, S. Cantate , vr.
Cantation, s. verond. , Zirogen, 9.
Canteen , s. Bilblers veldllesch.
Zoetelaaritent , Confine, yr.
HandCanter, s. Zernelknooper. *
gain!), in.
to Canter, v. n. (Sr: a. In hrenelgalop
loo; en of later; leopen ; to — OVER, In
handV iot rverr*Ilen.
Cantharides , s. plur. Spaansche vliegen,
vr. meerr.
Cantlius, s. Hoek ( van het Ong), no.
* , bij scheik., Tuit (van een' pot of
ban), yr.
Canticle , a. Lolzang. , tn.* —,zie Canto.
—, indeed. pl. Canticles , Het hooglieel
(van Salomon).
to Cantilate , v. a. Zingend reciteren.
Cantilation s. Zingen, o.
Cantle, s. verond., Iloekig sulk, o.,
Kant, (broad, enz. ,) tn.
to Cantle, v. a. In stnkken snilden.
Can tlet , s. Stilk , o. , ti rok , no.
Canto, s. Zeng (van een dichtstuk), tn.
Canton, s. Onderajdeeling , y r., van een
gewert of kwartier,, Canton, o. *
Hoek (van
Stern , Velksstam , rn. *
een wapenbord), m.
to Canton , a. rere,eelen, Splitsen;
I.) to - INTO, Verdeelen in; 7..) to
- OUT , Verdeelen of Splitsen (in, into).
to Cantonize , v. a. Perdeelen; Ireland
was cantonized AMONG ten persons,
lerlafid was onder tunper.sonen verdeeld.
Cantonment, s. Afileeling eerier ste p ter
inleger ing van troepen, yr.
Canvas, s. Zeildoek, o. ; to Use all one's
—, liy scheetul., Mlle zeilen bifzetten ;
ool : fig' . Age zeilen bijzetten, Alfa
mogeliike aanwenden. * ,
Dock, (one op to schilderen ,) o. * —,
l yjne zeo 'r. * — , Stn f, y r. ,Onderwerp , o. * verkiezingen , Kuipe4 ,
om bencemel to werden, vr. * —, adj.
Van zeildoek , enz gemaakt.
Canvas - bag, s. in het krifgsw. , Zandzak,
(on; in der yl eene borstwering to maken ,)
Canvas - climber, s. Metroos,
Canvas - edging , s. Zoom van een zeil, m.
to Canvass, v. n. bit verkiezingen, Heimelijke pogingen in het work stelien om
benoemd to Ivo? den ; to — FOR, a.'
Verzoeken voer ; b.) ye; zneken om. *
Tiv. a. Ziften, Onderzoeken. *
genspreken, Betwisten.
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vasser , s, Zifter,, Onierzoeker.*
Car,
Die stetnmen zrekt te rerkrigen , tn.
5 Rietachttg.
Cany , adj. Vol r let. *
Can zonet , s. Lirdje, o.
Caoutchnuc , s. Gomelastiek , yr.
Cap , s. flints, Rap , vr. ; A — and bells,
Narrenkap , y r. *— , Kardinaalshoed ,
tn. * , Ontdekking (van het hoofd ,
bi wUze van pligtpleging), yr. * —,
Hooftl , Opperste , o. , als : He is the—
of all fools alive , IN is de baas van
alle gekken , die op voeten gaan. * —,
scheepsw. , Ezelshoofd (van ten schip) , o.
to Cap, v. a. Het bovenste van lets
beslekken bij schoenm. to — a pair of
shoes, Nieuw overleer aan schoenen
zetten. * , iemand Den hoed aftrekken.
* — , scheepsw , Met smarting bekleeden.
*-5 op de La4nsche scholen: to — verse;,
Beurtelings een vers van eenigen Latijnschen dichter aanhalen , zoo dat het
beginnen moet met de zelfde letter,
waarmede het vers des anderen eindigde.
Capability, s. Bekwaamheid
Capable, adj. Bekwaam, Vermogend tot
lets. * —, Bekwaam Geschikt ; 1.) to
Be — OF a thing, Vatbaar voor lets
zijn ; 2.) to Be — wo receive, In staat
zijn om to ontvangen.
Capableness , adj. Bekwaamheid. * —,
Vatbaarheid, vr.
to Capacify,, zie to Qualify.
Capacious, adj. Ruim , Veel kunnende
bevatten. * — , Veel owl/attend.
Capaciously, adv. Ruing.
Capaciousness, s. Ruimte , (inivelkeveel
kan bevat worden ,) vr.
to Capacitate , v. a. Bekwaam maken ,
In scant stellen ; a.) to - one FOR
_remand geschikt maken voor of tot ; a.)
to — one TO do a thing, _remand in
stoat stellen om ices te doen.
Capacitation, s. Belewaammaking , yr.
Capacity, s. Vertnogen om te bevatten,
(in den I igcham eliken en in den zedelif ken
, Bekwaamheid. * — ,
zin ,) o. *
Ruimte, yr. * — , Staat , Stand, tn.,
ale : 111 citizen may be considered under
two capacities, a natural, and a politic
capacity, Een barges kan in tweeirlei
staat beschouwd warden, den natuurlijken , en den maatschappeliiken ; — TO
do something, Vermogen om lets to doen.
Cap a - pie, adv. Van het hoofd tot de
voeten.
Caparison, s. Schabrak, vr. en o.
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CAPT
to Caparison , v. 0. Met een schabrak
bekleeden ; fig. Prachtig optooijen.
Cape , s. Kaap , y r. , Voorgebe c gte , o.
* Kraag (van tenet; mantel oft ok), m.
Cap • case, s. Iloedend,o, , vr.
Caper , s. Flikker,, (ittcht(ge sprung,)
m. ; fig. Cross capers , ifederwaardigheden.
to Caper , v. 11. Ilikkers slaan , Luchtlg
opspringen.
Caper, s. zeker gewas , Kapper,, yr.
Caper bush , s. Kapperboom , en.
Caperer,, s. met veraehting , Darner,
Springer, en.
Capias , s. Bevel tot inhechtenisnetning
( y our tie uitspraak) of tot uityvering
van een vonnts o.
Capillaceous , adj., zie Capillary.
Capillaire , s. Siroop van venushaar,, Capi Haire , yr.
Capillamtnt , s. Haardunne stofdraad (lo
eerie bloem),
Capillary, adj. Haarvormig , Fgn. *
, Fijn bloeds. Hine buis , yr. *
vat , o.
Capillation, s. Klein bloedvat , o.
Capilliform , adj. Hsari'ormig.
Capital , adj. Tot het hoa rd belzoorende;
A — crime, Eene llystraffelilte misdaad ;
— punishment , Dordctraf-: * , Vastnaamst, Kapitaal, Hoofd... (in zatnenst.
gebruikt ,) als : The — stock , Het hoofdfonds, kapitaal ; letters Hoofdletters,
Kapitale letters. * — s. Hoofdstad (vats,
een rack), vr. * — , Kapiteel (van cents
zuil), o.
Capitalist, s. Kapitalist ,
Capitally, adv. Waartnede het levee ge"meld is, als : — convicted, Den load
schuldig bevonden. —, Hoofdzakeliile ,
Voornamelijk.
Capitate , adj. in de plantk. Kroppend.
Capitation , s. Hoofdelike telling, yr.
Capite , als : Tenure in , Kroonleen, o.
Capitolian, Capitoline, adj. Kapitoliinsch,
Van het Kapi tool.
Capitular, s. Kapittelverordening. *
Verzameling van kapittelbesluiten , yr.
Capitularly,, adv. In den vorm van een
kapittel.
Capitulary,, adj. Van het kapittel. * —,
s., zie Capitular. — Kapittelheer, m.
to Capitulate, v. a. In behoorlijke hoofd•
stukken verdeelen. * —, v. n. in he;
krijgsw. , Bij verdrag overgeven ,- Ca
kituleren.
Capitulation, s., zie to Capitulate ; biz,
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in bet krijgsw., Verdrag van overgave ,
o., Capitulate, yr.
Capitule ,s. veroud. , z i e Recapitulation.
Capivi , S. , zie Copayva.
Capivi •tree , s. Balse whom , in.
Cap - maker , 3. Matsenaraker,,
Mutsenmaakster,, vr.
Cap- mei chant , s. Src.ercargo op een
schip , (o.
Capnomancy,, s. Waal zeggen tilt den rook,
Capoch , z ie Caponc4.
to Capoch, v. a. De kap of muss aftrekken.
Capon, s. Kapoen ,
to Capon , v. a. Kapoenen.
Caponniere ,
Bedekte gang (in eerie
graclit),
Capot , s. iu het pikttspel , Kapot, (het
verliczen van
stag.'n,) o.
Capone?', s. Itep ( pt'n een' monnik), yr.
Cap - paper, s. Giaarnv paper, Pak
papier,, o.
Capreola . e , adj. van plrnten , Kruipend,
Kronkclend , Zich hechte,d.
Capriccio , s. eene yr eed:de mu.zijk.
Ca,priecioso, adv. in de toank., Naar lolllekeur.
Caprice, s. Lu im, Gr ill'reid,Caprice,vr.
Caprichto s. de or de vo m l'701" Caprice.
Ct.preious , adj. ( Cap, ic,onsiv,, adv.)
, Egenz'nnig Ca!ricicuc.
Caprielousn,ss , s.
1,1 igheid, vr.
Capricorn , s. ern dct ;eekenen ran den
die; enr-'en: , Steenbok ,
Caprification a. zeke, e 17117111er on; de
vfigeg tot rijf he'd ; e drengen,
Capri foie, s. K17 111 e raere , yr.
Capr,form , a/j. Bok,orni.g.
Caprine , adj. Van dc ge: t of Set! bok.
Capriole, s. van een p ‘ 'ard , Caption
(sprang, bij Ive:kert bet pra • d os rye ze! /de
places biiJj ,)
* —,
het dancer:,
Luchtsprong, tn.
Cap - scuttle, a. LA (ter bedekk ing), o.
Caps;cum , e. Siravasche re:ier,, yr.
Capat , s.
, taapstander ,
(spil waitron; het kabeltonw loopt,
wanneer bet anker gergt wordt ,) in. ;
A jeer — Kraostander tics cheer den
grooten en den I,e?; 7aarnurct ; Toe whelps
of a — Kle'ne hurt, olhouten
pennen am den kaa,,stander vast le utter:, en den kabel bet Ji;ngeren to be! etten;
Pawl of a —, Pin van eenen kaap , tender; to Pawl the — , Den kaapstander
vastzetten ; Come asp ! Launch our
the — ! Vier of Strijk den kabel , den
gij bij ri hebt.

CAP'S
Capstan • bar , s. scheepsw. ,
boom , tn.
Capstan - barrel , s. scheepsw. , Brtrad spit,
(de groot,te balk van den kaapstander ,) o.
Capstan • top - hoop, s. ijzeren band om
den kap der spil , in.
to Capsize, v. n. Kenteren, Ornsiaan.
* — , v. a. 0 dlverpen.
Capsular, Capsulaq , adj. Hal (ale cent
kilt, of doos ).
Capsulate , Capsu l ated , adj. Besloten
(als in eene dais).
Capsule , s. Zaadvlie s , a.
Captain, s.Hooldinan,13evellie.'il!er,m,*—,
bijz. ira Let krijgov. , te lo y d ,Kapitein of
..k!dwee s ter,, (officier , die eerie gebeele
*
compagnie onder zich beef, ,)
in den historie, t. , Mid/ricer, , Legerhooid , o. ; A great —, Eon groat veldbeer. * — in het krijgov. to Iv( ter,
Kapite in (be,elhe.ither ape; een oo; logs; ook : Oversee ter zee.
vaart,fig ,)
* , van koopvaardij- en andere sehepen,
Kapi;ein , Sch;pier,
*
een
speethv is , De bol vet; Pe kit, vr.
Cap*aincy,, s Hooidmanschep. —, Berelhebberschao o.
Captaincy, s. .111-gt o ,.er eea di,trict
CsPta , ;;S:1;1) a. KaXte in,chap. * —, 15e.
o.
Cap,:ation , a. Gi . nstbejeg , , Guntstverk
,vr
Caption, s. Inhechtenisneming ,
ken: 'e, yr.
C. , ptioua , adj. (Captiously , adv.)
Verstrikkeid. *
Tw;.,‘z:ek , 17h• tiousness s. 177:utht ,
Cap
to Captivate , v. a. Gevangen vermeil.
• —, (door aen valligbeden) Boeffen ;
) to — one TO Iewand een' ,laaf
waken van ; 2.) co — one wren, Iemand
boeijen met.
Captiolting , adj. Boeijend.
Captivation, S. Gevange,lnem!ng. * —,
Boeing, vr.
Ca p tive , adj. Gevangen. * —, (door
bckoorlijkl, cden) Geboeid. *
8. 4Gerangene , en vr. ; to Be a TO, a.)
Bon g-vaygene zijn van; b.) Verlaatil
of Overg:weven atlas can, Eenilaafzifis
vrn.
C.zp ci vity , s. Gevangenschap, y r.; — TO,
Onderivorien[cid can.
Captor, s. iVent.-r , (van cenen pills ter
zee, of van krijtvgevangenen ,)
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Capture, s. Nenzen, Vengen, 6. * —5 Corboretted, adj. Verborden met koolstof.
Pangs:, vr., Bait, in.
Carca.net , S. Juweelen kett:rg , tn.
to Capture v. a. Nen'en , Buit waken. Carcass , s. Dord ligchaaw , Lek, o., (van
Capuchin, s. Kapociin,ICapticerer monnik, wenschen,)Kr y g,vr.,Acs,( van Nei en, )
m. * zeket e vrouwenmantel od de o. * —, Kat kac (van cents; o pg y v den'
wifze van eon kapucenerkleed.
gebraden'
ge,thu.g. ,
vr.* —,
Gekuifde dpi f, yr.
Karkac, (soort van grooter,langwe gen
Caput - mom= , s. de s,beil.,Dooden- en p ollen krgel,) y r. * Geraamte,
kop,
0. , (ook : van ten sad?, det van avant,
Car, s. Kar,, yr. * —,Krilgovagen.*
enz. ontdaan it. )
Zegewagen, us. , Zegekar, vr.
Carcelaqc, s. Gevangeni , kocten, in, meerp.
Carabine , s. KaraVi n, (saint van sch:et- Carceral , ad , . Tot een' kerker behoorende.
tuig , kleirer dais een rn g, , haan,) yr. Carcinoma, s. Zweer. HorenvhesCarack, s. zeker 'root vrachtschip, Kraak,
Zweer , yr.
; zie ook Cara.
Carcinomatous, adj. K-mikerackt1T.
Caracole, s. in de
Caracol , Card , s. Kaart , S,:ee:kaart ,
*
(hare wending links o f refits ,) m.
Kaartje, Vsitekaartje, o. *
Aoot
to Caracole, v. n. in de rilsch., Cara- (van een Toni pas) yr.
colleren.
to Card, v. n. Kaarten.
Carafe, s. Karol,
Card, s. Kant de, Wolkaarde , yr.
Carat, s. zeker gewigt voor goud of to Card, v. a. Kart, den.
edelgesteenten , Karaat, o.
Cardainine, s. Koekorkslikent, yr.
Caravan , s. ICar, v aan ,
Cardamom, s. Karde,,son, yr.
Caramnsary,, s. Karavansera,(Turkfche Card - assembly, s. 4eel,atte, yr.
herberg ,) vr.
Carder, s. Wolkaarder,,
Ca vavel , s. soort van ligt schip , Kat-a- Carder,
Kral tspeler,, L'ep!ebber van
vel, yr.
het kaartspel,
Caraway , s. zekere plant, Karrewei, vr. Cardiac, adj. Harts:erkes:d. *
Carbine , zie CarA):ne.
Hartsterking, yr,
Carbinier,, s. in let kri:gsw., Karabi- Cardiacal ,
, z'e Cardiac.
;:ter,
Cardialgy,, s. in de geneYk.,
Carbon , s. Koolstor,
Blaeg,itu, vr. , Znur (in de maeg), o.
Carbonaceous , adj. Koolsrif bevattende. Cardinal, adj. Viornaansst ; in de sterrek. :
Carbonade , Carbonado , s. Karbonade,
— points of the zodiac , Hoold,m/:ten
to Carbonado , v. a. Tot karbonaden Van den diet enrious,(rans,weegschaal,
hakken.
kreeji en steenbok ;)
of the
Carbonate, so Compositie van koolstol- horizon, Hoo/d,treken (oost , area,
zaur , enz., yr,
zisid en now d ;) in de sterreirig h.
Carbonated, adj. Met koohtofverbondeu. -- points, (nit I., 4., 7. en
„VI;
Carbonic, z'e Ca! b.,naceous.
de, heinelf.)* —, s.
de R. C. ke: k ,
Carboniferous, adj. Kool,tof opleverende‘ Kardinaal , ( gcestelifke van den hoo.zsten
Carbonization, s. Voandering in kool. rag flu den parrs,)
* , Roode
stof, yr.
YronwellMantel, m.
to Carbonize, v. a- In Tool toryeranderen. Cardinalate, Cardinolship , s. KardinaalCa rho n h yd ro u s , Koolstopzuarstof- cchap, o.
achtig.
Cardiold , s. Hartrormige
Carbonous , zie Carbonic.
Card • maker, s. Kaartenmaker,,KaartenCarbuncle, s. Karbonkel, (zekere Eck:, f;lbt ikant , on.
gevende steen ; ao1 e: pui.4 in het aan- Card-match, s. Spec? partil.Kaarti:artif,yr.
gezigt,)
* — Gezwavelde kaart , (on; in sleds
Caibuncied , adj. Met karbonkels (kat, van Zwave,toA.n to dienen ,) Yr.
bonkelsteenen, of ;mister:) bezel.
Cardoon y s. Spaan r che arti,jok, vr.
Carbuncular, adj. Karbonkelachtig.
Card • room, s. ,eelkairer,, yr.
Carbuneolation , ritz y/ging (van j onge Card - ti ble, s. SiteeltajW , yr.
spruiten of planten), vr.
Ca! e , s. Zo , g, L ezorga7 old. * Zorg,
Carburet , s. Koolitof met ten meta& Zo;gy uldighe'd. * , fiehoedzaarnhe4,
verbonden , v r.
Hoede, vr. ; Have a — ! Neem u achi! ;
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a.) to Take — OF a person or thing ,
Poor iemand of iets zorg dragon , zorgen ;
a.) to Take — TO go , Zoog dragen te
gaan. Aanm. Scheon men voor eon wet-kw.
ook sons for anntref; , zal men echter
wel doen , in dat geval steeds to te
gebrisiken.
to Care, v. n. Zorgen; fam. What —
you? ikaarom bekotornert gij er u merle ?
1 don't —, Het is mi.,' onverschillig,
Het lean moj niet verschelen; a.) to Folt , a.) Zorgen of Zotg dragon voor ;
to - TO
b.) zich bekommeren em; 2.)Men
vindt
do , Zorgen to doen. Aanm.
ook wel eons for voor eery werkwoord ,
dat cchter minder goed is.
Care-craz ed , adj. Door zorgen geknakt.
Care- defying, adj. De zorg trotserend.
Careen , s. Kielhalen,o.; to Lay on a—,
Ktelhalen.
to Careen, v. a. Kielhalen.
Careenage, s. Kielbaan, yr.
Careening' block, s. Hellingblok, o.
Careening- jeers, s. pl. Naatling van Ile
loefbalken, yr.
Careening- place , zie Careenage.
Career, s. Renbaan ; fig. Loopbaan, yr.,
Wedloop. * —, Groote
Levensloop. *
speed, m. , Snelle beoveging, yr.
Snel
loopen; to - OVER
Career,
v.
n.
to
Snellen over.
Careful, adj. Zorgvuldig , Bezorgd. * ,
Behoedzaton , Voorzigtog; I.) to Be -roil, Peter of,) Zorgen veer ; 2.)
to Be — or , a.) Zorgen veer; b.)
V000zigtig zijn in; 3.) to Be — TO go,
Zoo gen to gaan, Vooral gaan.
Caretally, adv., zie Careful.
Carefulness s. Zergvuldigheid. *
Waakzaan;heid, yr.
Careless, adj. Zorgeloos.*—,Onachtzaam;
to Be — ABOUT, or, Onbezorgd zips
wegeus , Geene zorg dragon voor, Zich
niet bekonineren
Carelessly, adv., z'e Careless.
Carelessness , s Zorgeloosheid. * —,
Onachtzaamheid , yr.
Carentane, zie Quarantine.
caress, s. Liejkozing , yr.
to Caress, v. a. Lietkozen.
Caret, s. Haakje , to,- oyerwilzing (A), o.
Care- taking, adj. Zorgdragend.
Care - tuned , adj. Klagend.
Cargo , s. Lading (van eon schip),
Carga, yr.
Caricature , s. Overelrevene y oorstelling ,
Spotprent, Caricataur, yr.

CARO
to Caricature, v. a. Bespottelik warstellen.
Caricaturist , s. Die bespottelijk yoorstelt,
Caricaturist , rn.
Caricous, adj. Vilg
Caries, s. Beenbeae f, 0. , Beeneter,m.
Carinated, adj. in de plantkunde, Kielvormig.
Cariosity, s. Beenbeierf, o.
Carious , adj. Ann beenbederf onderhevik
Carlo, s. Kornmer, no.
to Cark , v. n. Bekommerd Z /in Carking
care, Knagende zorg; to — Fort, Verlangen of Smachten nun,.
Carking, s. Komtner,, A'ogst , tn.
m.
Carle, s. Vogel , Loommet,
Carle, s. soort van hennep.
Carlaelta'
rs.. Driehoekige heelmeestersCarline, Carline - thistle, s. zekere plant,
Everwortel 9 tn.
Carlings, s. pl. scheepsw., Berghouten,
o. tneerv., Sluitklossen , m. sneer'.
Carlish , adj. veroud. , Vlegelachtlig.
Carlishness, s. veroud. , zie Churlishness.
SITAKSP. , Boer, tn.
Carlot, s.
Carman, s. Karrenoan, m.
Carmelite, s. Carrneliet, Cartnelieter
monnik , m. * , zekere peer. * —, adj.
Carmelitisch.
Carminative, adj. Windbrekend. *
s.
Windbrskend middel, o.
Carmine, s. Karmozijn, o.
Carnage, s. Slagtong, yr. , Bloedltad,o.
Carnal , adj. Vlenchelijk. * 'fan
dierlUke lusters overgegeven, Zinnesiik.
Carnalist , s. Die zojne zinnelijke hasten
volgt.
Carnalite, a. Wereldling , tn. en yr.
Carnality , s. Vleeschelijkheid. • —,
Zinnelijkheid, yr.
to Carnalize , v. a. Zinnelike duster
inboezemen.
Carnally, adv. , zie Carnal.
Carnalness, zie Carnality.
Carnation s. Vleeschk1eur, vr. • —
(Vieeschkleurige) anjelier, m.
Carneous, adj. Vleezig.
Carney, s. eene tnondziekte der paarden.
Carnification, s. Vieeschwording, yr.
to Carnify,, v. n. V/eesch warden.
, Carnaval , • .
Carnival, s. S le ttoptijd ,
Carnivorous, adj. Vleeschetend.
s.
Vleezig
uitwas,
o.
Carnosity,
Carnous , adj. Vleezig.
to Carny, V. n. Kwezelen.
Carob, s. St. Jansbrood, o.

CARO
Carob • tree, s. St. jansbroolboom , m.
Caroche , s. verond , zie Coach.
Caro] , s. V/ eugifezang. * —, Lofzang ,
(be)z op ket.stije i ,) rei.
to Carol, v. n. & a. Zingen ; to — OUT ,
Zingen, Opzi,,gen.
Carolicic , adj. liget blosmkransenversierd.
Cal-wile] , s. Reuk van sulker beii calcineerhitte , tn.
Carotid , s. Hoofdslagatier ,Halsader, yr.
Carousal, s. DrInkpartif , Yr.
Carouse, z'e Carousal.
to Carouse , v. a. & n. Zuipen.
Carouser, a. Zuiper,, rn.
Carp, s. zekere visch, Karper,, tn.
to Carp, v. n. Stek.elachtig in het kerispen
zijn , Ilekeien ; to — at, a.) Vitten
op ; b.) fickelen , Berispen.
Carpenter, s. Timmerman, ns.
Carpentry , s. Timmerwerk , Timmermanswerle , o.
Carper, s. Ilekelaar,, Vitter,, Bediller, us.
Carpet , s. Tapiet , Vinerkleed , o. ; fig.
to Be on the —, Op het tap* zijn ,
Verhandeld wor den.
to Carpet , v. a. Met tapiten bedekken ;
to — OVER with, Bedekken met.
Carpeting, :;. Te.piezwerk , o.
Carpet • knight, s. Ienzand , die aan het
hof tot r idler geslagen is ; fig. Saletjonker,, tn.
Carpet - walk , Carpet - way, s. Retails
wandeling over gras , yr.
Carping, zdj. ( Carpingly, adv.) Stekelachtig , Hekelachtig.
Carpolite , s. Versteende vrucht , yr.
earpologisr , s. Vruchtenbeschriever,, tn.
Carpology , s. Verhandeling over de
vruchten , yr.
Carrack , zie Carack.
Carraway,, zie Caraway.
Carriage , s. Vervoer,, o. * —, Voertuig ,
0. , Warn, in., Kar,, y r. * — , Ge,tel,
ilffuit , R .zcpaard , (van geschut ,) o.
* — , Gedt ag , o. * — , Llouding , yr.
Carriage - cheek, Carriage • side , s. Zviwang , yr.
Carrick - bend, s. Platte knoop, Scheepsknoop , tn.
Carrick • bict , s. Still van het braadspil, o.
Carrier, s. Drager. * — , Breteger. * —,
Bode. * —, Briefdrager , (zekere snort
van dui,) m.
Carrion, s. Kreng , vr. , Aas , o. * — ,
ilas,(scheltinaam your eenvrouwmensch,)
a. * —, Vleesclz vol tnaden , o. * —,
adj. Van aas , Aces... .
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Carronade , s. Carronade , (d. i. kort
jezeren kanon,) yr.
Carroon, s. eene leers. *—, eene belasting
der karrelieden to Londen.
Carrot , s. ( Gee) wortel ,m. , Peen, yr.
Carrotiness , s. Roodharigheid , vr.
Carroty , adj. Roodizarig , Vosszg.
Carrows , s. pl. in Ieriand , Zwervenio
spelers , m. meet v.
to Carry, v. a. Dragen ; to — one's self
(well or ill), Zich (wel of kwatijk)
gedragen ; I do not know how to —.myself with him, Ile weet niet hoe m e
orris-rent hem to gedragen. * — ,Vervoeren ; to — in a care , Met eene har
vervoeren; to -- a horse INI o the stable,
Een paard op stal brengen, * —, Winnen , als : to — one's cause , Zin g zauk
winnen ; to - the day , Den slag winnen ,
De overwinning behalen ; to — a town,
Eene stad vermeesteren ; to — it, De
overhand hebben , Zijn doe? bereiken ;
to — it high, Zich veel latest voorstaan.
* —, raet onders. bivoegs. in inter of
min afwikenie beteek., als: I.) to ABO i TT , a.) .Ronolvoeren , Ornvoeren ,
.Rondleiden ; b.) Bie zich images; of
hebken ; a.) to — ... ACROSS , Dwars
door of Over ... brengen ; 3.) to
itself, illedevoeren , In
-ALONGWITH
zich hebben ; 4.) to - AWA1 , Wegvoeren , Wegbrengen ; 5.) to — BACK,
Tervg brengen ; 6.) to — every thing
BEFORE one, Geen' tegenstand ontmoeten,
Alles medeslepen ; 7.) to — FORTH, a.)
ilanvoeren ; b.) Vertoonen ; 8.) to FORWARD TO , Brengen of Wegbrengen
naar ; 9.) to — IN, INTO, a. ) Voeren
of Brengel; in ; to — INTO effect, Ten
uitvoer brengen; b.) Rigten op; so.)
to — Orr, a. ) Wegv oeren , Wegbr engen ,
Brengen (Haar, TO) ; b.) Vete/re:free; ,
Doen ophouden ; c.) Wegslepen , In het
graf stem; it. ) to — on, a.) Bevorderen ; b.) Voortzetten ; c.) to — ori
an extensive trade , Een' uitgebreiden
handel driven ; 12.) to — OUT, a.)
Uitbrengen ; Is.) nor den *slag bre:igen ,
Aanvoeren , Te berde brengen ; c.) Tot
stand brengen ; I.) Winnen ; e.)111edeslepen ; 13.) to — OVER, a.) Overbrengen; b.) Brengen over ; c.) co — it
OVER the rest, Den anderen de loef
afsreken , De oversnagt over hen krijgen ;
14.) to — a thing THROUGH , a.) Eene
zaak tot stand brengen ; b.) to — a
good humour THRvUGH , Alt/Id in eeD
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i,oedhomeur zijo ; c.) to—one THROUGH
'all difficulties, Ie—'and door elle wort:eliJklieden helpen ; 15.) to — TO , lit eagen
of Voe, en near ; 16.) to — To and FR ° 5
Teen en weir voc,.en; 17.) w — UP,
0,)vocren; The chimney is carried UP
THROUGH the whole rock, De schoorsteen
loopt door de geheele rots naar bo,.en;
The tent was cavrieti. UP INTO the air,
De tent herd in de Ine pt opge 'nerd;
18.) to — WITH, a.) That law carries
will' it the divine stamp, Die wet drargt
den stempel der Godheid ; b.) He did
not know how to — himsel ;. WITH them,
HU wist fiat, hoe hij zich onarent hen
hoiden of gedragen zoo. * — , v. n. van
eels paard, als : That horse carries well,
Dot paatd hovdt den kop wel, carries.
low, last den boa hangers. * —, b ij
jag. van eenen ham. , Dragon, ( geliik
wanneer Iii, op erne moddeage plaats of
of t het ijs loopeude, de pooten klverig
maakt.)
Cart, s. Kar, yr.; prov. to Put the —
beFore the hors,!s , De paarden achter
eel; wagen spannen.
•
to Cart, v. a. Op cone bar vervoeren.
* —, v. n. Met cone kar rifden.
Cartage, s. Kartegeld. * — , Voeren
met cede kar, o.
Carte, s. Lifst der splizen ,wijnen , enz.,
in eehe herberg, Carte, yr.
Carte • blanche, s. Onbepaalde volmagt ,
Carte-blanche, vr.
Carrel, s. Cartel, Verdrag , Vergelijk,
(inzond. wegens uitwisseling van krigsge L, angenen,) 0. * — , Sehriiteliike
uitdaging , vr.
to Cartel , v. a. Uitelagen.
Carter, s. Karreman. Voerman, tn.
Cartesian , adj. Carte siaansch, Van Cartesius (Descartes).* —, s. Cartesiaan,m.
Cart - grease , s Wagensmeer,, o.
Cart • horse , s. Kiss repaat d , o.
Cart - house, s. Wagenschuur, yr.
Carthusian, s. Carthuizer monnik, an.
*—, adj. Van de Carthuizers,Carthuizer.
Cartilage, s. Knorbeen , Kraakbeen, o.
Cartilaginous , adj. Knorbeenig, Kraakbeenig.
Cart • jade, zie Cart - horse.
Cart - load , s. Karrevracht , vr.
Cartoon, s. bij schiid., Teekening (op
papier, em naderhand op eenen muur
over te brengen), vr.
Cartouch , s. Kardoe.cpapier, a. * -- ? in
het k4grw„ .Karde,ts, yr.
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Cartridge ., s. in het kfijg w., Kardoes,
(patroon voor g of' geschot ,) vr. .* 7 ,
Paspoort ; y r.* —, eene rol tervers.'er.ng
van de kornis eons pilaars.
Cartridge - box, s. Kardoe.,koker,m.* —,
Patroontasch, yr.
Cartridge• case, s. Lontstok. In.
Cartridge • clest , s. KI71 doeileis t , yr.
Cartridge - former , s. Kat doesklyite.., tn.
Cartridge - twine , s. Kat doesgat en , o.
Cart - rope , s. Karreto p w,, o.
Cart • rut, s. Karrespoor, o.
Cart- taker, s. Wagenneester, tn.
Cart tilt, s. Kleed over eene kar, Karrekleed, o.
Cartulary,, s. iirc;zief, (bewaarplaati
voor oorkonden ,) o.
Cart - way, s. Karreweg , Rijweg , tr.
Cart - wright , s. Kart en,naker , 771.
Carucate , s. Land, dat men met ewes
paarden of ossen bezwuwen kan , o.
Caruncle , s. Vieez ,g u/ was, o.
Carunculated , adj. Eels uiewas hebbetide.
to Carve, v. a. & n. Snijden in hnut of
steen. * —, Gravcren. * —,Voorsniftlen ;
to — OUT, a.) U; tsnijden ; b. )17..tk. ezen;
c.) 00:werpen ; d.) Bewet leen ;. fig: to
— OUT one's own fonune , Zvi; ergen
fortoin maken.
Carver, s. Beeldsnijder of Eeeldlzouwer.
* — , norsoijder,, an. ; to Be one's
own —, Zijn fortuin aan zich zelven
to danken hebben.
Carving, s. Sniiwerk , o.
Carving • knife, s. Voor,niimes , o.
Caryates , Caryatides, s. pl. Draagbeelden, a, rneerv.
Cascabel , s., zie Pommelion.
Cascade , s. Waterval , m. , Cascade, yr.
Case, s. Kas, (als van een horologie,
enz.,) yr. * — , Scheede , (als van een
mes , enz.,) y r. * fr- , Overtrek, (als
van eenen stoel, enz,,',) o. * —,Bakje,
(in eene letterzett:skast,) o. * —,
Keldertfe (voor liket;rflesschen), o. * —,
p oker (voor pennen, enz.), m. * —,
Buitenzijde (van een gebouw), yr. * —,
Geraamte (van een onvoltooidgebouw),
o. * —, Kas, yr., SpeeMuis, Hoerhuts, o.
to Case , v. a. Kassen , In eene kas , does,
scheede of koker ben, zie Case. * —,
Orertrekken, Met een overtrek bekleeden.
* —, Van het evertre* ontdoen, 4/:
;troopen.

CASE
Case, s. Geval , o. , Omstand 7gheld , y r. ;
, In geval ,
* , Geval ,
o. , Staat tier zaak , ; eon=
i egt,handel: In — of complaint, In
geval van beklag ; Put the — so be so,
S;e1, (Stel het geval ,) het war e zoo;
In the — of religion, In bet stele van
god, dienst, * —, in de spraakk. , Naamval , Cases, in.
to Case , v. n. Het geval stellen; to —
VPON a matter, Ecne zaak ondet stelen.
Case - cat, s. Tijgetkat, o.
to Caseharden, v. a. (Vets La ion) harden,
klarden.
Caseknife , s. Scheedemes , o.
Casemate, s. in de vesdogb., Kazemat , yr.
Casement, s. Venster, dat op lengsels
draait , o.Diaairaam, y r. en o.
Caseous , ad). Kaacaci2tig,
Casern , s. Kazerne , vr.
Case • shot , s. Schroot , e.
Case • worm, s. Set ooworm , m., Reps, yr.
Cash. s. Gereed geld, o., Kas , yr.
to Cash, v. a. Tegen contanten venvisselen.
Cash • book, s. Kasboek, o.
Cashew - nut, s. Cachou-noot , vr.
Cashier , s. Kassier, tn.
to Cashier,, v. a. .(1; zetten Ontslaan.
Cashierer,, m. Die afdankt , aizet.
Cashkeeper,, s. Kashouder, Knauer (op
een kooimanskanteor, bediende, die het
geld order zich keep), m.
Casing. paver, s. ,Pakpapier, o.
Cask, s. Vat, o., Ton, yr.
to Cask, v. a. In Yaws doer, 7onnen.
Casket , s. Juweeldoosfe , o. * —, zie
Gasket.
to Casket
v. a. In een fuweelkistje
does.
Casque , s, Helm, m.
Cass, v. a. veroud. , Vernietigen.
C assada , zie Cas;avi.
to Cassate, v. a. Nietig waken, Kitschteloos waken.
Cassation , a. Ni et igmaking Cassatie, yr.
Cassavi , s. eene plant, want van maniocmeet , enz. bereid word!.
Cassia, s. zekere specery. , Kassia,
Kassiaboem , m.
Cassidony,, s., zie Sticiiadore. *
zeker
mineraal,
Cassimere , s. Kazensier,, o.
Cassino , s. Cassino, o.
Cassitetia , s. p:. Tinkthtallen
o.
mecry.
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Cassock , s. Eng of Sleitend kleed (van
grestelfken), o.
Cassowary , s. zekere groote roofvogel,
Casuaar,
Cass - weed , s. zeker kre 7d, Herderstasch , yr.
Cast , s. Worp , G,oi, m.; fig. to Be at
the last — , Tot het eiterste gebragt
zijn. * — , Slag. *
Wenk ( van het
cog), vs. *
, Gcdarnte, vr., Vorm
They are men
, Gietsel , o.;
ns. *
of your — , Het zij,-J 1 eden van ew slrg.
V001 koaen, o. *
,
en , vr. v:eerv.
wending, yr. ,
,
bij jag. , Koppel valken.
*
bij salad. Wedrschijn, tn.
to Cast, V. a. Werpen ,Gooijen ,Ssrijten;
to — lots, Het lot werpen ; to — dice ,
Met dobbeIsteenen gooijen; tig. to — the
blame upon one, De blaam op iernand
werpen; prov. to — a mist before one's
eyes , femand zand in de cogen strooijen;
to — a block in one's way, lemand eene
spank in het wiel sicken. * , Afwerpen,
Ajleggen ; Serpents — their skin, Slangen
werien hate baud af; to — clothes,
Kleederen afleggen , (ter zijde leggen,
als niet weer breikbaar.) * Vet,
werpen, Veroot deelen, Afwijzen ; The
court will — you, De regtbank zal u
uwen eisch ontzeggen. * —, Berekenen,
Optekenen; to — a sum with counters,
Eene son met legpenningen oprekenen;
to — one's nativity, Ietnands horoscoop
trekken. * , Ondes zoeken ; to — a
patient's water, Het water van eenen
zieke onderzoeken. * — , Gieten , In
eenen volts) gieten; to — bells, Kiokken
gieten. * —, met ondersch. bijvoegs., in
meer of min afivijkentie beteek. , als
1.) to — ABOUT , a.) .Rondwerpen ; b.)
Om zich slaan, Van eels slams of alsIaan;
a.) to — AsIpE , Ter zijde werpen ,
Wegwierpen; 3.) to — AT , a.) to — a
stone AT one, Een' steen naar iemand
wetpen ; b.) to — one's self AT the feet
of one, zich aan iemands y oe ten werpen
4.) to — AWAY, a.) Wegwerpen; b.)
Vet werpen ; c.) Docn stranden ; 5.) to
— BACK, Tereg werpen; 6.) to —
BEFORE Werpen y oor ; 7.) tO— BEHIND,
Werpen achter; to — a look BEHIND,
Omzien, Tereg zien; 8.) to — BY , a.)
Vetwerpen; b.) dfieggen, Wegwerpen ;
9.) to — DOWN, a. 1 Nedet werpen ; b.)
Ter neder slaan, Bedroeven; xo. ) to F ORT H a.)1.1itspreiden; b.)Uitwerpen;

CITA
CAST
I was — FORTH PROM the line , 1k Cactle , s. Kasteel , o. ; fig. Castles in
were' uit het gelid grvorpen ; c.)Werpen, the air, Kasteelen in de lucht.
( in , INTO ) ; 1 .) to - FROM , als: tO Castle , V. 11. in h.t. t. schaaksp., R'kto — a cloud FROM OFF one's brow, keren, Het kasteel verzetten.
Eon 'yolk van ientands voorhoofd ver- Castle- builder, s. Die kasteelen in det
driven; 12.) to -- IN , INTO
a.) latch; bouwt.
JVerpen in; b.) Giete3 in; 53.) to — Castle - crowned , adj. Met kasteelen beOFF , a.) Wegwerpen , Van zich werpen, dekt.
..elf werpen;
Verwerpen ; c. )Afwerpen, Castled, adj Met kasteelen bezet.
iirschudden ; d.) Vooruit snellen , Voorbij Castle • guard , s. soort van ridderleen.
snellen , ilchter zich listen ; e.) Loslaten, Castlet, s. Kasteeltfe, a.
Laten loopen (b. v. honden); 54. ) to — Castle - ward , s. Belasting to; onelerhoui
ON , UPON , Werpen op ; IC.) to -OUT , van de bewakine: des kasteels , yr.
a.) De deur uitzetten, Wegfagen, Ui;- Castling, s. Ont'dige vrucht , yr.
drijven ,Uitwerpen ; to—one out FROM Castor , s. Bever. *—, Bererhoed ,
zie Caster.
society,, Iemand uit de IVIaatschappi toren hoed, m. *
verbannen ; b.) Uitspreken, Uiten ,Uit- Castor and Pollux , s. St. Elinu,vuur,,
werpen;
o.
*
—,
in
de
sterrekunde,
Tweelingen,
braken; 16.) to — UP , a.)0 p
b.)Berekenen ; c.)Opslaan , Naar hovel; m. meerv.
slain (zijne oogen , one's eyes); d.) Castoreum , s. Bevergeil , o.
Opgeven , Overgeven , Braken; 17.) to Castor • hat , a. Beverhoed , ?ft.
- UPON , a.) zie to Cast ON; b.) Over. Castor. nut , s. Purgee/ noot , yr,
geven of Overlaten aan. —, v. n. Castor-oil, e. Ricinosolie , yr.
irerpen; fig. Streven , Pogen; I.) to — Castra , s. pl. Legerplaats , yr.
ABOUT, a.) Om zi:h slain; b.) Zech Castrametation , s. Kit-zst on; can leget
beijveren , Trachten; c.) Nadenken, behoorlik of te merken, yr.
Peinzen; 2.) to — TO (leave the court), to Castrate , v. a. Ontmannen, Lubben,
Pogingen aanwenden om (het hof te Castreren.
Castration , s. Ontmanning. Lobbing, yr.
verlaten).
Castrato, s. Gesnedene (zanger), CasC 4stali an ,
Castalisch.
Castanet, s. Klaphotttfe,o.,Castagnet,vr. traat , m.
Castrel , a. cent soort van valk.
Castaway, s. Verworpeling,
Castrensian , arij. Van eene legerplaats.
Caste , s. Sta gy , m., Caste , yr.
Casual , adj. (Casually, adv.) Teeval.
Cztstellan, s. Kastelein, Slo;voogd,
lig.
Castellany,, s. Slotvoogelij, yr.
Castellated, adj. Ommuurd. * —, Met Casualness, s. Toevalligheid , yr.
Casualty,
s. Toeval , o.
t9rens.
Castellation , s. Versterking van een Casuist, s. Beoordeelaar van gewetensvragen, m.
huis , vr.
Caster, s. Die wertt, giet , enz., zie Casuistic, Casuistical, adj. Tot gewetensto Cast ; inzonel. Betekenaar ; en sneer vragen behoorende.
Berekenaar van iemands levees- Casuistry, s. Wetenschap ow gewetens(dikwes vragen te beoordeel en , yr.
*
loop, Horoscooptrekket
ten onregte : Castor, Strooibus ,(Peper. Cat , s. bekend viervoetig flier, kat ,
—, Een katcr,
pron.
bus ,) yr. * — , Raadje, (onder eene yr.; A
When candles are our, all cars are
eett' steel, enz., om die voort te
gray, Bic den flack; zin alle katten
schuiven,) o.
to Castigate, v. a. Ka , tiiden,Tuchtigen. graatrw; to Make one a —'s paw,
Tuchti- lemand de kastanfen uit het vuur laten
Castigazion , s. Kastiding
halen ; — to her kind , Soort zoekt snort.
ging, y r.
—, soort vein noordich 3, aartuig , Kat ,
Castigatory,, adj. Tot ttichtiging dienende.
yr., Kat.schip, a. *
Dubbele drie* —, s. Duikeistoel ,
voet , m.
Ca g tile - soap, s. Spaansche zeep , yr.
to Cat, v. a. schee,,, sw., Kasten.
Casting - house , s. Gieteti, vr.
Catabaptiat , zie An,ibapt
Casting- net, s. Wertinet, o.
s. Oniutst gebrutk van
Casting • vote, s. Beslissende stem (4 Catachresis
woorden, o.
eene stemming), yr.
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CATA
Ca taehrestical , adj. Gedwongen (in bebeteekenis).
Cataclysm, s. Overstrooming , y r. * —,
Zondy loed , m. (plants, yr.
Catacomb, s. Onderaardsche begraar
Cntacoustics, s. pl. Leer van den weerklank , yr.
Catadioptric, adj. Iles licht terugkaatsend.
Catadupe , s. Waterval , en.
Catagmagtic , adj. Ileelend , Verbindend ,
Breukend heelend.
Catagraph, s. Ontwerp , o,, &bets , yr.
Catalectic , adj. Onvolledig (van den
laatsten Yoe; in een vers).
Catalepsy, s. Plotseling ophouden van
beweging en gevoel, o.
Catalogue, s. Lifst , yr. , Catalogus , tn.
to Catalogue, a. Eene list of catalogue
van . . . tnaleen.
Catalysis , s. Oplossing , yr.
Catamaran, s. Plot, o.
Catamenial, adj. Biaande
ltYksch
Catatnite, s, Schaaf ongen (door pederasten
gehouden ), tn.
Cat-a-mountain, s. Pardelkat , yr.
Catapasm , S. Poeder ter bestroolling van
het ligchaant, 0.
Catapettic , adj. Van eene catapult.
Cataponics , s. pl. Leer van de teruggekaatste toonen , V.
Cataphract , s. Voile wapenrusting , yr.
Volledig gewapend rviter,, en.
*
Cataplasm , s. Pap (em een ziekel0
deel), yr.
Catapult, Catapulta , s. Werptnachine
(tier ouden), y r., Steenwerper,, m.,
Catapult , yr.
Staar,
Cataract , s. Waterval , m.
(zekere oogziekte ,) yr.
Catarrh, s. 'Finking in het hoofd en den
hale, Catarrhe, yr.
( Zinking.
Catarrhal, Catarrhons , adj. Catarrhaal,
Catastrophe , s. Eindelike uitkomcf,
(inzonderheid ongelukkige ,) yr. * —,
vase een treurspet Ontknooping , yr.
Cat - beam , s. Balk, waarop het schot
van de luizeilecht scant, tn.
Cat-block , s. Katblok , o.
Catcal, s. Tooneeifluitje. *—, Lokfluitje, o.
Catch , s. Vangst , y r. * , Green, en.
* — , Greep , (Ids van g ene dear,) yr.
* , Buit, m. ; He lives upon the — ,
leejt van hetgeen hij kan opdoen.
— , Ilinderlaag , y r.; to Be, to Lie
upon the — , Op den leer liggen. * ,
Hank. *
Invattende tand van een
ENG. A. DUTCH [ACT.
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cad). * , Tee ,schenciti, m., Perpoozing , y r. ; By catches , Met horten
en stooten. * —, in de muzijk, Beurtgezang , o. * , Zwcr-n (wan lets ), Ligte
indruk ,
* — , Ligte besmetting ,
* — Bocijer,, fags, (klein snel
zeilend vaartnig ,) o. * — , Klapwiekete
(w , n den walk , svanneer hij wit toeschieten ), o.
to Catch, irr. reg. v. 2. Gripen,Vingen,
(jets de; zich wenvitiert , of enders
welders zoude.) * —, Inhalers. * — ,
Verscrikken. * — , Patten, Gevangers
newest. —, Patten, (met iets behebd
geraken,)als: to — cold, Koude vacten;
to — fire, Pant. y atten ; van dear: to
— a distemper, Eene ziekte van iemand
krtigen ; a.) to - AGAIN , Weder
opvangen ; 2.) to — one AT a diversion,
Iesnand bij eene uitspanning betra,hpen ;
3.) to — one B Y one's beard, Issnand
bi den baard g4pen ; 4.) to — one
N one's words , Iemand in zijne eigene
woorden vangen ; 5.) to — 01ST Or,
Grilpen nit; 6.) to — UP , Opgtpen.
* — , v. n. Besmette10 zip), * — ,
Vatten ;
)
AT, a.) Griipen
naar ;
Vat kg/gen op ;
to — ON,
vdlen op , Trefren ; 3.) to
UPON
words , Op woorden vitten.
Catchable , adj. Te yatten of Tegrfpen,
zie to Catch.
Catch • anchor, s. Gekat anker, 0.
Catch - bit , s. Tafelschuimer,, m.
Catcher, s. Htj of Zij die vangt. * ,
Datgene , waarin iets gevangen w,rdt.
Catch - fake, s. Kink, y r., of Slag in
ten touw,, tn.
Catcheart , s. gerneen , Lakkei , tn.
Caic qly,s. zekere plant.Viiegenvanger,m.
Catch - land, s. soort Van kerkeliik goed.
Catch - pawl, s. Ophouder van den pal, m.
Catch - penny , s. Vlugschrift , Blaanw
boekje , o.
Catchpole , s. Dievenleider,, m.
Catchup, s. Champignonsaus , yr.
Catchword, s.
drukk., Custos , m.
Catechetic, Catechetical , adj. (Ca.eche.
tically,, adv.) Bij lviize van vragen en
antwoorden Catechetisch.
to Catechise, v. a. Bly wi/ze van vragen en
ancwoordel onderwizen. *—, Ondervragen.
Catechiser, s. Die bit Wf./.28 van vragen
en antwoorden anderw0.
Catechising, s. (intiervragen, o.
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LATE
irrCitUfi
ee sch ip ,
Catechism, s, gcdsdienstig leerboele in' Catholes , s, pl.
Kattegaten,
n
vragen en antwoorden ,
Catechis- o. meerv. , Kluszen, y r. meerv.
MUS , tt 1.
Catholic , adj. Algemeen.* —, Catholik.
Catechist, s. Catechizeermeester, tn.
* —, s. ( atholijk , m.
Catechistic, adj. Catechetisch , Door Catholicism , s. Aanhankelijkheid aan in
vragen en antwoorden onderwilzendes catholijke kerk , y r. , Catholicistnus , o.
Catechumen , s. Lees-ling van den sate- Catholicon , s. Algeineen geneecmiddel, o.
chismus, Catechizant , tn. en yr. *—, Cat-hook, s. scheepsw. , flaak van het
Beginner, m.
katblok , ??7 . (m e erv.
Catechnmenical , adj. Van de catechizan- Catkins, s. pl. Katfes (aan noten,enz.),o.
ten, De catechismusleerlingen betref Catlike , adj. Gekik eerie kat.
orical, Catling , s. Mes van ten' ontleedkandige,
Categorical
, adj. (Categorically, adv.) o. * —, Darmsnaar,, yr. * —, Mos aan
Categ
Stellig , Uitdrukkelij k. notenboomen, o. * —, Gedarmte voor
Category, s. gemeen;chappelijks onder- darmsnal en , o.
scheidene eigenschap of eigenschappen Catmint, s. Kattekruid, o.
van eenige soort of klasse van dingen, Caconian , adj. Ernstig (ge4k Cato).
Categoric , yr.
Cat-o'nine-tails , s. ZweeP , y r., Eindfe , o.
Catenarian , adj. Tot eenen ketting be- Catopsis , s. Ziekel0e scherpte van
hoorende. * —, Ketenvormig.
gezigt , yr.
to Catenate , v. a. Ketenen. * —,Aaneen- Catoptrical, adj. De straalbreking beschakelen.
treffende, of daardoor veroorzaakt.
Catenation, s. Aaneenschakeling, y r.
Catoptrics , s. pl. Leer der straalbroCater , s. op dobbelsteenen, of in de king , yr.
kaart, Vier, vs%
Catoptron , s. Spiegel, ni.
to Cater , v. a. Spiisworraad bezorgen of Catpipe , s. , zie Catcal.
inkoopen.
Cat - rope , zie Cat - fall.
Cater, s. veroud. , zie Caterer.
Cat's- eye , s. zeker edelgesteente, Kat-Cater - cousin , s. Lieveling van den hnize, oog , o.
Cat's- foot, s. zeker kruid, Aardveil, o.
en. en yr.
Caterer, s. Hofmeester,, Spisbezorger, in. Cat's—heat', s. soort van appeI, Kattekop, m.
Cateress , s. lluishoudster,, Spijsbezorg- Cat's - hole , s. Kattegat, o.
Catsilver,, s. zekere delfstof, Katten•
ster, yr.
Caterpillar, s. bekend gekorven diertje , zilver,, o.
Aups, yr. * — , zeker e plant, Schorpi- Cat's - paw, s. Zuchtje , dat by windstilts
de golven een Iveinig beweegt , o.
oenkruid, o., Schorpioenstaart, in.
to Caterwaul, v. n. Ian krolsche katten, Cat's • tail, s. eene plant, Kattestaart, tn.
Catsup,
s. , zie Catchup.
Krollen.
Cattackle , s. Toestcl, om het anker to
Caterwauling, s. Gekrol, o.
Cates, s. pl. Spizen. * — ,Lekkernien, katten, m.
Cattle, s. Yee, o.
yr. tneetv.
Caudal, adj. Van den staart.
Cat - fall , s . Katloop er , tn.
C
Caudate,
adj. Gestaart.
.
yr.
Zeekat,
Catfish, s.
Catgut, s. Darmsnaar, yr. * - - , Math , to Caudle, v. a. Kandeel van... maken.
* —, Als kandeel klaar maken of gee(zekere stoffe,) o.
Cat-harpings, s. pl. Zwichtings, yr. meery. bruiken. * — , Warn: maker:.
Cathartic, adj. Buikzuiverend. * — , s. Caudle, s. mengsel van heeten wijn, efferen, sulker en leaned, gemeenajk voor
Pus gatie , y r.
kraantvrouwen toebereid, Kandeel , o.
Cat), rtical , adj. , zie Cathartic.
Cathead, s. in een schip , Kraanhalk , tn. Cauf, s. Vischkaar,, yr.
Cathedral, s. Donikerk , (Hoofdkerk eons Caught, pret. & part., zie to Catch.
1-isdoms,) vr. * —, adj. Bisschoppe10, Cauk , s. Vlotispaath, o.
Tot den hisschoppelliken zetel behoo- Caul , s. Vrouwenhaarnet; ook : Een
rendes ander klein net, Darmnet, o. * — ,
Catheter , s. bj heels's. , hol gebogen Helm, (van sommige ter wereldkomende
pfipje om het water nit de blaas to eocn kinderen ,) in. *— , van eene vrouwennuts, _8 odem , us.
lozen, Catheter, so,.
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CAUL
Cauterization , s. Branding , bij wijzt
zie Caldron.
Cauldron,
van heelmiddel, yr.
Caulescent , adj. Een' stengel hebbende.
Cauliterous , adj. Een' stengel hebbende. to Cauterize , v. a. h' wijze van heelmiddel , Branden.
Cauliflower , s. Bloemkool , vr.
,
Cautery , s. Branden of Biiten. *
Cauliform , adj. Stengelvormig.
o.
Cauline , adj. Uit den hoofdstengel groei- Brandmiddel of
Casting-iron, s. hij hoefsm., Brandijzer, tn,
jende.
Caution , s. Behoedzaamhetd , VootzigCa.ulis , s. Stengel, tn.
tigheid. * — , Waarschouwing. *
Caulk, zie Calk.
to Cauponate , v. n. Ben eethuis houden. Borgstelling, yr.
Cauponize , v. n. Ws n of Levensmiddelen to Caution, v. a. iVaarschuwen; to -

verkoopen.

AGAINST

Waarsclzuwen voor o tegen.

Causable , adj. Te veroorzaken zijnde, Cautionary, adj. Tot pand geste d. — ,
Waarschuwend.
Mogels k:
Causal, adj. Oorzakelijk.
Cautioner,, s. in Scholl., Borg, m.
Cautious, adj, (Cautiously, adv.) BeCausality, s. Ootzakelkheid, yr.
Causally, adv. , zte Causal.
ht,edzaans , Voorzigtig.
Causation, s. Veroorzaking, yr.
Cautiousness, s. Beuoedzaamheid, VoorCausative, adj. Redengevend, Eene oorzigtigheid, yr.
Cavalcade , s. Optogt to paard,
zaak aanduidend.
Causatively, adv. Op eene oorzaak aan• Cavalcade, yr.
duidende wijze.
Cavalier, s. Ruiter, Paarditider,
* — , adj Krigshaftig. * Vlug,
Causator,, s. Veroorzaker, m.
Cause, s. Oorzaak, yr., Grond, m.„ Levendig. * , Dapper, Edelmoedig.

Reden (voor iets). * — , Zaak , Regtszaak , yr.; van daar : Die zaak,
voor Welke eene parts) striidt; to Stand
for the good —, De goede zaak voorstaatt.
to Cause, v. a. Veroorzaken, Te weeg
brengen. Aanm. In het Eng. ook gevolgd
yan een ander werkw. in de onbep. wize :
Does, als: It was she, that had caused
the gates to be shut , Zij was het , die
de poorten had doen sluiten.

* , Trotsch , Hoogmoedig, Verwaand.

Cavalierly, adv. Trotsch.
Cavalry, s. in het ktligsw.,Paardevolk,

o.,

Cavalierie, yr.

to Cavate , v. a. Uithollen.
Cavatina , s. naam van een lied van

sleclzts Ur; couplet.

Cavation , s. Uitgraving om eenen kelder

to maken, yr.

Cave , s. in het algem., Holte, y r. *

bijz. Kelder,

Causeless, adj. (Causelessly, adv.)Zonder Caveat, s. in regten, Bevel tot schorsing

oorzaak.

Causelessness , s. Eigenschap van hetgene
zonder oorzaak is, vr.
VeroorCauser, s. Veroorzaker,
zaakster, yr.
Causey,, Causeway, s. Straatweg , tn,
Causinical , adj. Betrefrende een' pleiter.
Caustic, adj. Brandend, (van geneesmid-

delen , die in Insane uitwerking aan

van een regtsgeding , o. * — ,Vermaning,
Waarschuving, yr.

Cavern, s. Onderaardsch hol, Hal, o.
Caverned , adj. Vol onderaardsche holen.

* —, Een onderaarisch hol bewonende.

Hol.
Cavernous, adj. Vol holen. *
Cavernulous , anj. Vol kleine holen.
Cavesson , s. Neusriem (aan eenpaardenhoofdstel), tn.

vuur gelik zijn.) * s.."tmiddel,o. Caviare , s. ingemaakte kuit van steur,
Causticity, Causticness , s. Bijeende of Kaviaar, m.; fig. Keurige saus, yr.
Brandende eigenschap, yr.
Cavil, s. Valsche of Nietige tegenwerping,
Cautel , s. verouch , .Behoedzaamheid, Haarkloyerij, yr.
to Cavil, v. n. Kibbelen, Haarkloyen;
Huiverigheid, yr.
Cautelous, adj.( CautelousIy,adv.)Behoed- to — AT , Kitten op , Bedillen. * —,
zaam, Voorzigtig. * Arglistig , Slow. v. a. fillet drag ' edenen beantwoord,n.
Cautelousness , s. Voorzigtigheid. * —, Cavillation , s. Kibbelachtigheid, vr.
Caviller, s. Kibbelaar, Haarklover,,
Arglistigheid, vr.
Cavilling, s. Haarkloyeri yr.
Canter , s. Brandtjzer, o.
Cauterisrn , s. 4anwending van brand- Cavillingly , adv. Met haarleloverf.
Cavillous , adj. Kibbelachtig.
mieldelen, 0.
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Cavin, s. Rolle weg • no., Glevf, yr.
Cavity, s. Holte , vr,
to Caw, v. n. van de kraal, enz.,Kraailen.
Cvxon , s. prowinc., Pruik , yr.
Cayman, s. , zie Craiinan.
Cayenne, s. Cayennepeper,, vr.
C2Z kyle , s. naam van ern' klrinen koning
bof de oorspronk. Atverikanen.
to CeMte, v. n. Ophouden , Ten einde
ziftz. * , Ophouden (met jets), P/let
veo'rtzettcn ; 1.1 to - FROM labour,
Van den arbeiel 'uitscheiden; a. ) to
be , Ophouden to z'in. - - - , v. -TO a.
S taken.
Cease , s. veroud., Ophouden. * —
(how-lag:1k.
Uitsterven , o.
Ceaseless, adj. (Ceaselessly, adv. ) OnepOnophoudelaheid , vr.
Ceaselessness
Cecity,, s. Blzndbeid yr.
, BeneCecut . ency,, a. Duisterheid.
veldheid van gezigt , vr.
Cedar, s. Ceder, Cekerboom , on.
Cedarn , z a. `Cecirine. •
to Cede , v. a.,Overlareit.* , Auiraan.
* , OvergeVen. * , v. n. Tocgeven ,
Yr.
Cedille
Cedilla,
Cedrine , Cedry, adj. Cederen.
to Ceil, v. a. let erne zoldering voor.
zien.
Ceiling, s. Zsldering , yw.
Celandine, s. Schakruid , a.
Celature, s.'Graveren. * —,'Graveersel, o.
to Celebrate ,.v. a. Vieren. * —, P ij en ,
Loven ; Celebrated a OR , glermaaf'd wegene, door, om.
Lo. f,
Celebration, t. Viering, vr.
Roam , ns.
Celebrator s. Vierder. * Priazer, tn.
Celebrious , adj. (Celebriously , adv.)
Beroemd , Vermaard.
Célebiiousness, Celebrity, s.Beroemdheid,
.
Vermaardhei d
Celeriac, s. Knolselderii , yr.
Celerity, s. Gezwindl2eid , Sdelheid
Celery, s. Seldery , yr.
Celestial, adj. Hernelsch.*—, s. hrentelling,
Hemelbewoner, nt.
Celestially, adv. Hemelsch.
to Celotify , v. 3. Lremelsch make%
Celestine, s. erne fifne blaauwe bet-vol.
Gelestiner tuotniken ,
CeIestins , s.
m. rreerv.
, adj. Van den ondert-lik.
Ce tbrcy, , OngehAvde stact, Echtelooze
staat ,
Celibate, s., zie Celibacy.

Cr.iNS
Cell , s. Cel , y r. * — , Vakje. * — ,
Vertrekje , Kamertfe , o.
Cellar, s. Kelder, tn.
Cellarage , s. Gedee'te erns ge3onws ,
hetwetk de keders beat , o. * — , Kelderhuur, vr. * — , Kelder, m. of Kelders ,
ni. nicety.
Cellarer,, s. , z!e Celln;ct.
Cellaret , s. Nesschenkeldert je , Kelder-

tie, 0.

Cellarist , s. Keldo-meester,, tn.
Celliferous , adj. Cellen hcbbendc ofvoort.
brengende.
Cellular , adj. Celverm.g.
Cellule , a. Cclietje , o.
Celluliferous , adj. Kleine cellenvormende.
Celsitude , Hocgte , yr.
Cement, a. Cement, o.; fig. VriendichapstobaCndqn'temnt. , v. a. Door middel van cement
zamenvoegen. * —, v. n. Door middel
van cement aaneen klevtn.
Cementation, a. Zamenbinden , Cemente.
ren , o.
Cementer, s. Die of _pat verbindt.
Cementitious, adj. zamenkleyend.
Cemetery, a. Grapiaats, vr., Kerkhof,,
o. , Begraefplaats , yr.
.
Cenatory,
or
adj. Het avondeten bet/a:zee.
,
vi
Cenobite , s. Iemand van ease gee.,tel•ftke,
vereeniging .; die in gezeischap seep,
als tegoissclling van earl' kluizcsaar.
Cenobrical adj. Kloosterkk, In gezel'
schap levende.
Cenoby,, s. Kloost-r,, o.
Cenosis , s. in de ger cesk. , Ontlasting
of Ontlediging van vochten , yr.
Cenotaph , s. Gedenkteeken voor eenen
elder) begravene , Eereg, af, o.
Case ; s. Schalting, vr., Of)els' 4re lasten,
tn.,tneerv. ; fig..Ri.ng , Standq, tn.
to Cease, v. a.. BcOlerooked; to —
w yrIr , B,:vierooken met.
Censer, s. Wierookvat , 0.
Cension, s. Schatting , vr., zie Ass?
I
ment.
Censor, s. in het Dude Reuse, Tachtweester,, Zodemeester,„ Censor. * —, Beopr.
deelaar. * --,
,. Bcdiller,, m.
Censoral
i , adj . Bedilziek. * — , Gestreng.
* — , zie Censorian.
Cenc5kr;an , adj. Den censor bc‘TcYcnde.
Cens,-,rious , adj. LedlIziek ; 44 . ) to Be
— O F one's neigbours , Strerg omtrent
zijne buten zip.; ; ia.) Fie is — °N ' upoN)
all his brethren, Li i is bedilZi6k on::: ent
al zone broederen.

CENS
Censoriously, adv. , zie Censorious.
Censoriousness, s. Bedtlzucht , yr.
Censorship, s. Ambt van censor , o.
Censual, adj, Van den census.
Censurable, adj. Berispelk.
Censurabieness, s. Berisielükhei d , yr.
Censurably, adv., zie Censurable.
Censure, s. Berisping , yr. * —, Oordeel,
Gevoelen. *
Regterliek verw‘ t , o.
* — , Geestelieke be y to affittg , yr.
to Censure , v. a. In her o i en5aar afkettren , Berispen. * , Veroordeelen. * ,
v. is. Oordeeien.
Censurer, s. Berisper,,
Censuring, s. Berisping , vr.
Cent, s. Ilonderd, Cent, o. ale : Five
per —, Yijf per cent, V,If ten honderd.
* — , m. Cent, (in iltnerika , '1,0.
dollar, in Nederl. .1, 00 van een' gulden ,) m.
Centage, s. Schattirg per honderi , yr.
Centaur, s. in de fabell., Paateinoeusch, o.,
Centaurus , no. * — , in den diet-en, rein,
Boogschutter,, m.
Centaury, s. Duizendguldenkruid , o.
Centenary, s. flondetdtal o.
Centennial, adj. Honderdjarig.
Centesimal , adj. Hondettiste.
Centesimation, s. Mill taire straf van
een' op de honderd , yr.
Centicipitons, adj. Honderelheofel"g.
Centifidous, adj. Hondo oideeli
Centifolious, adj. Honierdbla
Centigrade, adj. Honderddeelig Hondo dg radig.
Centilequy, s. Hondettly oudige rede. yr.
Ceti tin ody, s. Duizendknoop, tn. , Varkensgras , Knool,gras , o.
Centipede, s. zeker vergiftig insect,
Veelvoet , m.
Cento, s. Zatnenstel , gevo, and enkel pit
brokken van onderscheidene schrilvers, 0.
Central, adj. (Centrally, adv.) Mia'delpuntig , Centraal.
Centre, s. Midden , Middeipunt , o.
to Centre, v. a. In het middelpunt steilen ;
I.) to — IN, Vereenigen in ; 2. ) to
ON, Vereenigen op. * — , v. n. In
het middelpunt zijn; to - IN, ON,
Zich vereenigen in, op.
Centric, Ceutrical , adj. (Centrically,
adv.) Middelpuntig.
Centricalness, s. Middelpuntighpid, vr.
Centrifugal, adj. MiddelpuntvIiidend.
Centripetal, adj. Middelpuntzoekend.
Centry, s., zie Sentinel.
Centuple, adj. Honderdvorodig.
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I to Centu plicate, v. a. Ilonderdvoudig
vermenigvuldigen.
to Centuriate , v. a. In honderdtallen
verdeeien.
Centuriator,, s. Geschiedschrifver, die alles
Haar eeuwen afhandelt, tn.
Centurion, s. in de Rosa. geschied. ,
Hoofdrnan over hondete , m.
Century, s. Honderdtal, o. * , inzond.,
Eeuw yr.
Cephalalgic, s. lzddel tegeu hoofdgin, o.
Cephalalgy , s. Hoofdpijn , yr.
Cephalic, adj. Van het hoold, Hoofd
* — , s. Iloofdmiddel, Middcl tegen
hoefdziekten , o. (scot:
Cei asin , s. eene kersvorrnige gomechtige
Cerasite, s. Kers y ormige verses ening, y r.
Cerastes, s. Herenslang , yr.
Cerre, 5. I/173 , z alf, r.
Cerated, adj. Met was bestreken.
*0 Cure, v. a. Met was best; Wassen.
Cerebe 1 , Cerebellum, s. Kleine hersenen,
y r. oncerv.
Cerebral, adj. Van de hersenen, IIersen.
Cerebrum , s. Hersenen , y r. meery.
Cerecloth, s. Gewast dock. Mosdock , o.
Cerement, s. Gewast dock, dat men
voorheen tot het inbalsemen gebruikte, o.
Ceremonial, adj. Plegtig. —, s. Voorgeschrevene orde bsj eenige plegtigheid,
y r. , Ceremonidel, o.
Ceremonialness, s. PlegtigheM , yr.
Certmonious, adj. (Ceremoniously,adv.)
Met plegtigheden. * —, Te veel op plegtigheden gesteld *ride, Statig. * —,
La tig door beleejdheden.
Ceremoniousness, s Statigheid , yr.
Ceremony, s. Uiterlijke plegtigheid ,
hijz.
gotisdienstoefeningen. * — ,
pligtpleging ,vr. (derstot.
Cereolite, s. eene naar was gelijkende
Cereous, adj. Wasachtig. * —, Wasse,e,
Cerin, s. het in alkohol oplosbare gedeelte
van was, Cerine , yr.
Center, s. naain van zekere mijnstef.
Cerium, s. naam van een grijsachtig wit
metaal.
Cerrial, adj. Van den bittereik.
Cerrus, s. Bitte, eik, m.
Certain, adj. (Certainly, adv.) Zeker,
Ontwijfelbaar. * —, Zeker, Bepaald.
* —, Zeker,lViet twiffllende, Verzekerd.
* —, Zeker, ( in eenen. onb. zin ,) als :
A — man, Zeker man ; I.) - OF,
Zeker van; 2.) I am — TO go, Ik ben
zeker, dat ik ga.
Certainness, s., zie Certainty.
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Certainty, s. Zekerheid, vre
Certes , adv. eenigz;ns , zoo niet geheel
veroud. , Zekerlijk , Zeker.
Certificate, s. Getuigschrift , o.
Certification s. Verzekering , yr.
Certifier, s. Verzekeraar,, Bevestiger, rn
to Certify, v. a. Bil wgze van getuigschrift
Yerklaren ; to — one or a thing, Iernand
van iets verzekeren.
Certiorari , s. Bevels chrift van een isooger
aan een lager geregtshof ter inzending
tier stukken van een proces , dat voor
hetzelve hangende is, o.
Certitude, s. Zekerheid, Ontwiffelbaar.
heid , yr.
Cerulean, Ceruleous, adj. Blaauw , Hemelsblaauw.
Cerulific , adj. Eene blaauwe kleur voortbrengende.
Cerumen, s. Was (in de ooren),Oorsmeer,o.
Ceruse , s. Loodwit , Ceruis, o.
Cervical, adj. Van den nek , Nek.
Cervine , adj. Van een hest.
Cesarian, adj. Keizerlijk; The — operation
or section, De keizersnetle.
Cespititious , adj. Van turf, Turfachtig ,
Zodeachtig.
Cespitous , adj. , zie Turfy.
Opleggen van
Cess , s. Iloofdgeld. *
belastingen , o.
to Cess , v. n. verottd. Een' wettigen
pligt verzuimen
Cessation, s. Ophouding, Schorsing, yr.
Cessavit, s. Bevelschrift ter wederkrsiging
van land ten gevolge van een cecser,, o.
Cesser,, s. in re°ten, Verzuimsednrende
twee f aren van de vervulling zijner pligten
omtrent landerijen , o.
Cessibility,, s. Toegeveudheid , yr.
Cessible , adj. Toegete/ijk.
* — , Inschik.
Cession , s. Afstand ,
gende.
king, y r.
(
Cessionary, adj. Afs tand met zich brenCessment, s. Omschrijving eener belasting,
Yr., zie Assessment.
Cess'or,, s. in regten , remand, die zoo
Lang in zijne . verpligting nalatig is
geweest , dat hij voor het regt geroepen
words.
Cesspool, s. Vergaderbak voor afloopend
water, m,
Cest , s. Gordel, m. , Ceintuur (eener
yrouw), yr.
Cestus , s. bij dicht. , Gordel (van Venus).
* , Huwelijlecgordel m.
Cesura , s. Snede (in een vers), Cesuur, yr.
Cesural , adj. Van de cesuur.

Cetaceons , adj. Van het geslacht der
walvisschen.
Cetic , adj. Van den twat of potvicch.
Cetology , s. Natuurlijke geschietlenit
van den walvisch , yr.
Chabasite , s. naam eener delfstof
Chace , s. Jagt , Yr. * —, Wild. * —
Vervolgen van eenen vijand,o.*— ,
baan. * —, Wijdte en lengte van eon
geschut. * , Groef aan eenen handboog.
* , Keats, ads plaats , waar de
kaatsbal bijde eerste opstuitingnedervalt,
en het teeken , waarmede de kaats ge.
teekend wordt ,) yr.
Chace - gun , s. Boegstuk , O.
Chad , s. Elft , yr.
Chafe, s. Toornigheid , yr.
to Chafe, v. a. Warm wrgven , Door wriving verwarmen.*—,Verhitten, Toornig
maken. * , Beschadigen , Schaveelen ;
to - INTO , Verwarmem,tot. * , V. n.
Razen , Tieren , Toornig zgn. * —,
Zich wend wrtiven. * —, Een blikgat
rgtlen ; I.) to - AT , Wcedend zen over ;
2.) to -- - WITH the shore, Den Dever
af kabbelen.
Chafer, s. Verwarmer, en.
Chafer, s. Kever,,
Charery,, s. Smederij in een' izermolen.
* —, Plaatijzerhnt , yr.
Chafe - wax, s. Beambte , wiens bezigheid
het is , het was gereed to maken voor de
bestempeling met het zegel van staat ,
Chaff, s. Kaf, o.
to Chaffer, v. n. Dingen, Handelen ;
a.) to — FOR, Dingen of Staan naar ;
2.) to - WITH, Onderhandelen met.
Chafferer, m. Dinger,,
Kolenpan-,
Chaffern s. Ketel , nt. *
Yr. , Konfoor , 0.
Chaffery, s. Schagcherij, yr.
Chaffinch, s. Vink
Chaffiess , adj. Zonder kaf:
Chaffweed , zie Cudweed.
Chaffy, adj. Veel leaf bevattende. *
Kafacizeig. * —, Ligt. * —, Nietig,
Onbeduidend , Slecht.
Chafingdish , s. Komfoor , Tafelkomfoor, o..
Chagreen , s. Segrijnleer,, o.
Chagrin , s. Verdriet, o. , Kwelling yr. ,
Hsrtzeer, o.
to Chagrin, v. a. Verdriet aandoen
Kwellen.
Chain, s. Kent;, y r., Ketting (tot onderscheiden gebrstik), m. * —, Keten
Aaneenschakeling , Reeks. * , Putting, yr.
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to Chain, v. a. Ketenen. * , In slavernii
brengen. * —, Aaneen schakelen, ZeminYoegen ; r.) to — BEHIND , Van achteren
vastketenen; 2.) to - To, a.) Ketenen
aan ; b.) to — one TO the past, Iemand
aan het verledene boeijen.
Chain - boat, s. Ankerboot, yr.
Chain • bolt, s. Bovenste puttingbout ,
Chain - plate, s. Katplaat , yr.
Chainpump, s. Dubbele scheepspomp, gelijk
op groote schepen, yr.
Chainshot , s. Kettingkogel, tn.
Chainwale , s. scheepsw., Rust, yr.
Chain work , s. Opengewerkt naaldewerk ,
Kettingwerk, o.
DraagChair, s. Stool Zetel. *
stoel , tn.
(Na
eene
verkiezing)
op
to Chair, v. a.
of in eon' stool ronddragen.
Chair - bit, s. Stoelenmakersboor, yr.
Chair. bottomer,, s. Stoelenmatter, m.
Chair- cover, s. Stoelovertrek , o.
Chairman, s. Draag,toeldrager. * — ,
Voorzitter (in eene vergadering), m.
- mender , s. Stoelenlapper,, m.
Chair,
Chaise, s. zeker rijtuig, Sjees, yr.
Chalcedony, s. een edelgesteente, Chatcedon ,
Chalcographer, s. Koperen-plaatsnilder,m.
Chalcography, s. Plaatsnifden op koper, o.
Chaldaic, adj. Chaldeeuwsch.
Cbaldee , adj. , zie Chaldaic. * —, s.
Chaldeeuwsche taal , yr.
Chaldron , s. zekere Engelsche kolenmaat ,
2000 pond, Hoed, m.
Chalice, s. Beker,, (inzond. dien men b#
het avendmaal gebruikt ,) tn.
Chaliced. , adj. van bloemen, Met een'
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*—,Beschuidigen. * Inmanen. *
Tot de vervulitng van eenige voorwaarde
oproepen. * —, in regten, Recuseren,
Ietnands getuigenis wegens paraidigheid
verwerpen; 1.) to — one FOR , Iemand
beschuldigen van; a.) to — one or a
thing, Iemand iets herinneren; to — a
thing OF one , Lets van iemand eischen ;
3.3 tO - OFF , Perwerpen; 4.) tO - TO ,
a. to — one TO single combat, Iemand
tot een tweegevecht uitdagen; b.) to
-- one TO say, Iensand tarten om to
zeggen.
Cham , zie Khan.
Chamade, s. trommelslag tot aftogt ,
Chamade, yr.
Chamber, s. Kamer. *—, Slaapkamer,
y r. * —, een kanon, Kamerstuk, o.
to Chamber, v. n. Eene Ramer bewonen.
* —, Dartelen , Wulpsch zitn met
v. a. /Ks in eene kamer
vrouwen. *
sluiten, Kameren.
Chamber -council, s. Geheime rand, tn.
Chamber - counsel, s. Praktizijn, (die
rand geeft , doch niet pith,) m.
Chamber- deckings , s. pl. Iersche landloopers , die onder Hendrik VIII. nit
Engeland verdreven werden.
Chamberer, s. Liefhebber (van de vrouwen), tn.
Chamberfellow , s. Kamergenoot, Contubernaal , rn.
Chamber - hangings, s. pl. Kamerbehangset, o.
Chambering, s. Intrigueren, o.
Chamberlain, a. Kamerling , Kamerbeer , m.
Chamberlainship , s. Kamerlingschap
Kamerheerschap, o.
Chambermaid , s. Kamenier, yr.
Chamber - oil , s. Walrustraan, yr.
Chamber - organ s. Huisorgel, a.
Chamber - pot, s. Waterpot, Nachtspiegel , m.
Chamber - practice , s. Raadgeren in
regtszaken, o., Kamerpraktik, yr.
Chambrel, s. , zie Gambrel.
Chameleon, s. Kameleon, o.
Chamfer, s. Groove (in eene zuil), yr.
to Chamfer, v. a. (eene zuil) Groeven.
Chamfret , s., zie Chamfer.
Chamois , s. Gems, yr.
Chamomile, s. Kamille , yr.
to Champ , v. a. & n. Kaauwen ,Bilten;
to — UP , Opslikken.

Chalk , s. Krijt, o.
to Chalk, v. a. Met krijt wrilven. * —,
Met krill. merken. * Omtrekken,
Afteekenen, als met knit; to — can,
a. ) Met knit uitteekenen ofontwerpen;
b.) Uitzoeken, Uitkiezen, Uitkippen
(voor, FoR).
Chalk - cutter, s. Kriitgraver, m.
Chalkiness, s. krijtachcigheid , yr.
Chalk - pit , s. Kriftgroef, yr.
Chalk - stone , s. Stuk krojt , o.
Chalky, adj. Krijtachtig. * —, Wit van
Krilt in zich bevattende.
*
Inmaning.
Challenge, s. Uitdaging.*
—, in regten, Verwerping van een
persoon of zaak 5 yr.
to Challenge, v. a. Uitdagen, (tot een Champagne, s. Champagnewiin , Chamtweegevecht, of tot eenen redetwist.) pagne,
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Champaign ,s. Vlak of Open veld, o.*
eens patIrds van de ooren tot onder den
Verieging in het , schtld van iemand , neus , o.
die in het veld gen''17jond doodde , die to Change , v. a. Verwisselen,Verruilens
om kwartier gevrarld had, yr. * —, *,— , Veranderen;
to — a thing FOR
adj. Mak , Open.
another, Iets voor iets enders verwisselen,
(ihamper, s. Biter, verruilen; 2.) to —a guilder INTO cents,
Champerror,, s. Die processen koov , of Een' gulden in centen verwisselen ; 3.)
doarbij voorschot dcet , om deel in de He changed his little bundle ()vim To
wins t te hebben.
the other shoulder, Hij nam zifn pakie
Champerty, s. Vervolgen van eens antlers op den anderen schouder ; 4.) to —'to,
; 5.) to — places
pr,,ces , on; deel in de wins t te heb- Veranderen tot,
ben, o.
WIT H one, Me t iemand van plants verChninpignon , s. Duivelsbrood, a., Pad- anderen; Will you — your har WITH
destrel ,
mine ? Wilt gij 111V ' hoed tegen den mijnen
vet ruilen?
, v. n. Veranderen, AnChampion , s. Kampioen , Voorvechter.
; A — FOR, Len voorvechter afver- tiers limitless; a.) to — FOR the better,
Verbeteren ; to — FOR the worse , Verdediger van.
slimmeren, Slechter worden; 2. ) to —
to
, v. a. Uitdc-rgen.
Chance., s. Geval , Toeval. —, Lot , o. FROM . . . IN , INTO , Van . veranderen
Kans. , y r. * 5 Ongeluk , o. — , in ; 3. ) to — INTO, a.) Veranderen in;
adj. Toevallig ; A -- customer , Een b.) In ( een ander schi,9) overgaan ; 4.)
toeval,?ge /dant , m.; — medley, Toe- The black cloud changed To a bright
manslag , (hi] het yerrigten eener yellow , De zwarte woile werd lichtgeel.
Change , s. Vet wisseling ,Verruiling. *—,
wet twe dna ,) m •
, Klein geld, o.
to. Chance, v. n. Gebeuren ; I. ) to — ON Verandering, y r. *
or u p „N one, remand toevallig cntmoeten; * —, .Veurs , Wisselbank. * , Nieuwe
2.1 to — TO,
It I — to meet him, mann, vr„
Indien het gebeurt , slat ik hem ontmoet , Changeable , a1i. Veranderlijk. *
Verschillende kleuren vertoonend (van
of Indien 1k hem bij geval ontmoct.
zUden stoffen ).
ChAnceable , adj. Toevallig.
Chance-comer, s. Toevallige koner, tn. Changeableness, s. Veranderlijkheid , yr.
CLancolul, adj. Ge yaarlijk , Viet gevaar Changeably, adv. , zie Changeable.
vetzed.
Changeful, adj. Veranderlijk , OnbestenCharcel , s. oostelfik eind eener kerk , dig.
want het altaar staat , of bij zoodanige Changeless, adj. Onveranderlik.
ge.zindheden , die geene altar en in de ker. Changeling , s. Verruild kind, o. * —,
ken meet- hebben , dot gedeeite der ker k, Domoor,, Wisieltut ig mensch, m. (tn.
Changer, s. Veranderaar. * —, IVisselaar,
waar het plagt te stain , Koor, o.
Channel, s. Bedding eener rivier), vr.
Chancellor, s. Kanceller,,
Kanaal, n., Coot,
Buis,
Chancellorship, s. Waal digkeid van kan- *
Gt oef. * —, Zcangte , vr.
seller , yr.
Chancery, s. Kanselarij, vr.
toChannel5v.a.Uttitollen.lilet groeven
Chancery - man , s. ridvokaat bif het inaken.
konselartelgerigt ,
Chanson, s. SHAKSP. Gezang , o.
Chancery- office, s. Kenselar#ambt , o. to Chant, v. a. & n. Zinger;, Bezingen;
Chancre, s. Chanker,, (soort van Venus- to — a horse , (van paardentuischers
Een paatd ( te zeer) roernen ; 1.) to —
ziekte ,) m.
Chancrous , adj. Chankers hebbende. * —, FORTH , 01 zingen , Ord; eunen ; 2.1 to
— TO the sound of the guitar, Bij de
Als chankers.
guitaar zingers.
Chandelier, s. ArmblaiTt'er,,
Chandler, s. verond. , Kan! senmaker,m. Chant, s. Gezang , 0. * , Zangivilze, yr.
Chandler, in. Kooper,, m., inzcnderheid Chanter, s. Zanger. * , Voorzanger,m.
in zamenstelling , els Corn - chandler, Chanticleer, s. fig. Haan, m.
Chantress, s. Zangeres , yr.
Ship - chandler, Tallow- chandler.
Chandlery, s. Waren , die een chandler Chantry, s. Kapel , met eels inkomen voor
verkooft , vr. tneerv. de pilesters , on; zielmissen daarin to
Cbanfriu , s. Poorste gedeelte van den kop louden voor de donateurs , yr.
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Chaos, s. Chao Mengelklomp Bajert ,
rn. , Mengelmoes , o. , Verwarde
boil , m.
Chaotic, adj. Gel ilk een chaos. *
d.
to Chap , v. a. & n. Sphiten Kloven.
Chap, a.
, Kioof, Scheur,, vr.,
Beast, tn.
Chap, s. Onderste of Bovenste gedeelte
van den bek eenc diers , o. ; van bier:
Chaps, pl. Mull, Bek (van een dier),
Mond, m. * —, verkort van Chapman,
genieenz., Vent , Kerel , toe.
to Chap, v. n. verued. , Dingen , Handelen.
Chape , s. Kram , yr. * , Beslag ( onder
aan eene degenscheede), o. , Go, band,m.
Chapel , s. Kapel , yr.
Chapeless , adj. Zonder krammen , Zonder
beslag (van come degenscheede).
Chapellany,, s. Kapel binnen in eene kerk.
* , Bediening van eenen kapellaan , vr.
Chapelry,, a. Gcbied cener kat el , 0.
Chaperon, s. Kap , y r. of heed, m
(gedragen door de Knights of the goner.)
to Chaperon , v. a. ( Eene dame) in
openbare gezelschappen tot geleider
dienen.
Chapfallen , adj. Met eenen ingevallenen
mull. * —, Ned rsiagtig.
Chapiter,, s. Kapiteel eener zuil , o.
Chaplain, s. iemand , die de godsdienst
kij eenen koning of ander go sot personaadje verrigt Kapellaan , m.
Chaplaincy, s. Kapellaanspo , t , m.
Chaplainship, a. Ambt , o. ofiraardigheid
van eenen Chaplain, yr. * , Inkomsten
van gene kapei vr. rneerv.
Chapless , adj. Mager van bek of mond.
Chaplet , s. Krans on; bet hoofd. * — ,
.Rortlerans , Paternoster, tn. * —,
de bouwk. sieraad , bestaande in een
snoer paarlen , enz. , Krans,
Chapman, s. Kooper. * —, Verkooper,, an.
Chappy, adj. Vol kloven , Spletig , Geborsten.
Chaps, s. pl. , zie Chap,
Chapter, s. Hootdstuk , Kapittel. * —,
Kapittel , (vergadering van geesteliiken
en de plaats , waar zip y ergaderen ,) o.
to Chapter, v. a. Kapittelen.
Chapter- house, s. Kapittethuis , o.
Chaptrel , s. Kapiteel (eens pilaars ), o.,
zie Impost.
Chapwornan , s. Koopster,, Kalant , yr.
to Char, v. a. Branden ,(bout tot kolen 2)
zie to Chark.

Char , s. Gering werk Dagwerk , Kara
ewettje , o.
to Char , v. n. Op daghuur gaan.
Char , s. Schur, y r. , Schein etje , o.
Character, s. Kenteeken , Teekeu , o.,
Letter, Schriff= of Drukietter. *
,
Hand , Schriffwilze
, am de letters
to makers, y r. * —, Karakter,, o.,
schetsing ten opzigte van hoedanigheden ,
y r. * , Naar);, in.; to Give one an
ill—, Iemand eenen kwaden naam geven.
* , Karakier,, o. , Geaat dheid , yr.
to Character , v. a. Letters op . . . =ten.
* —, Inpt eaten (in den geest of het
geheugen).
Characteristic, s. Kenmerk , o., Hoedanigheid , die een kat akter bi;zonder tigers
is , of hetzelve onderscheidt , yr.
Characteristic , Characteristical , adj.
Kenmerkend , Het karakter aanduidend,
Karakteristiek.
Characteristically, adv Karakteristiek.
Characteristicaluess , s. Kentnerkendo
eigewchap , yr.
Characterize, v. a. Arschehen (ten opzigte
Yet; de persoenlüke hoedanigheden), Characterberen. *
, Opel, ukken , Een
zetten , Inprenten.
teeken op
Characterless, adj. Zonder karakter.
Charactery,, s. Kenmerk , Kenteeken, o.
Charade, s. Lettet greepraathel , o.,
Charade, yr.
Charcoal , s. Houtskool , yr.
Chard, s., als : Chards of artichokes,
Artisjokstoelen , tn. meerv. ; Chards of
beet„ jonge beetplanten , y r. meerv.
to Charge, v. a. In last geven, Opdragen ,
Teevertrouwen Opleggen. * — , Be.
schuldigen. * , Uitdagen. * Bevelen.
* —, Aanvallen. * —, Beladen, Laden,
als : to — a cart, a gun, Eene kar,,
Een geweer laden. * , Yellen ; a.) to
— a crime ore the offender, Den overtreder eene misdaad to laste legged; to
— a rent ON the land, Eene rente o
het land lqgen ; 2.) to -- WITH, a.
Bezwat en tact of Overladen met; b.
Belasten met; c.) Beschuldigen van ;
d.) to — one WITH the goods sold to
one, Den prtis van verkochte goederen
op "s keepers t ekening scht Oven, stellen.
* —, v. n. Een' aanval doen ; to
UPON, Een' aanval does op, Aanvallen.
Charge, s. Zorg ,vr. , Opzigt, o. ; — or,
OVER, Opzigt over. * , Yoorschrift ,
Bevel, o. , Last, m. *
Plants, yr.,
Anibt , o., Post, m. * , Beschuldiging,
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yr. Persoon , of Zaak aan to Charm , v. a. Betooveren , Door too-

demands zorg toevertrouwd , vr., als :
Wees , over welken demand voogd is,
Pupil, m. *
, Kosten , m. meerv.
— Aanval , Teeken tot den
aanval, o., als : to Sound the —, Het
teeken tot den aanval blazon. * — ,
Lading, yr., Scliot , (zoo veel kruid
en lood, als men in een geweer doet ,)
o. *
Pleister of Zalf voor paarden, yr.
Chargeable, adj. Kostbaar. * — , Beschuldigbaar, Verantwoordelijk ; I.) ON, a.) Te leggen op ; b.) Toe to schrfjven
of Te w#ten aan; 2.) - WITH, a.)
Belastbaar met; b.) Te beschuldigen
van.
Chargeableness , s. Kostbaarheid , yr.,
Kasten , m. meerv.,Uitgaven, y r. meerv.
Chargeably,, adv. , zie Chargeable.
Chargeful, adj. Kostbaar.
Chargeless, adj. Min kostbaar,,Goedkoop.
,
Charger , s. Groote schotel, no. *
Laerdschop, y r.
— , Strijdros, o.,
Strijdhengst , m.
Charily, adv., zie Chary.
Chariness, s. Behoedzaamheid, yr.
Chariot, s. Wagen, m.
to Chariot, v. a. Varen, Voeren, Very oeren.
Charioteer, s. Voerman,
Chariot- race, s. Wagenwedren, m.
Charitable, adj. Milddadig , Mededeel
zaam. *
Goedhartig , Goedig.
Charitableness, s. Mededeelzaambeid,vr.

vermiddelen tegen kwaad beveiligen.
*
Betooveren, Bekoren; a.) to
BY, Bekoren door ; 2.) to - WITTY
Bekoren met.
Charmed, adj. Betooverd.
Charmer, s. Tooveraar, tn., Tooveres,
y r.; My —, Milne Lteve , Milne Beste.
Charmful, adj. Betooverend, Bekoorlijk.
Charming, adj. (Charmingly, adv.) In
den hoogsten graad bekoorlijk, Betooverend.
Charmingness, s. Uirstekende bekoorlijkheld , yr.
Charmless, adj. Onbevallig.
Charnel, adj. Vleesch , Lken of Cebeente
bevattende.
Charnel- house, s. Knekelhuls,Beenderhuis, o.
Charry,, adj. Ells houtskool gebrand,
Houtskoolachtlg.
Chart, s. Zeekaart , Paskaart. *
,
Kaart, yr., zie Map.
Charm, s. Charter, o.
Charter, s. O g rkonde, y r.* —,Yrebrief,
m., Privitegie. *
Voorregt , o.
to Charter, v. a. Bevoorregten.
Charter- house, s. Kariba:up- klooger, o.
Charter -land , s. Vrij good, o.
Charter - party , s. Contract , waarvan
beide partojen eon afschnft hebben, o.,
Celle -partij
Chartulary, zie Cartulary. (yr.

(Christelijke)liefde.*—,Milddadigheid,
Mededeelzaamhiid. .dalmoes , yr.;
In —, Om Gods wil; — TO the poor,
Blilddadigheid jegens de armen, yr.;
prov. Charity begins at home, Het hemd
is nader dun de rok.
Charity-boy, s. Armenjongen ,
Charityj- school, s Armen drool, yr.
to Chark , v. a. Tot kolen broaden, zie
to Char.
Charlatan, s. Kwakz7lver, m.
Charlatanical, adj. Als een kwalzalver,,
Onwetend, Kwakzalverachtig.
Charlatanry, s. Kwakzalver, yr., Bedrog , o.
Charles's - wain, s. een noordelijk gesternte,
Groote beer, Wagon, m.
Charlock, s. Wilde mostaard, Het ik,tn.
Charm , s. Toovermiddel, o. * Bekoring,
Bekoorlkheid, ffe,toovering, vr.

Vervolgen, Verjagen. *
Najagen,
Begeeren; zie ook to Enchase; to
AWAY, Wegdrilven, Wegjagen.
Chase, s. bid boekdr., Vormraam, o. en yr.
Chaseable, adj. Jaagbaar.
Chaser, s. Jager, Vervolger, Nazetter,
an. ; zie Enchaser.
Chasm, s. Kloof, Opening. *
Ledige
plants, Gaping , yr.
Chasined , adj. Met kloven.
Chasselas, s. eene druif.
Chaste, adj. Kuisch , Eerbaar. *
,
Zuiver, Onbedorven.
to Chasten, v. a. Kastüden, Tuchtigen,
Straffen.
Chastener, s. Kastijder, m.
Chastely, adv. , zie Chaste.
Chasteness, s. Kuischheid. *
Zuiverheld , Reinhold, yr.
Chastisable, adj. Strafboar.

Charwoman, s.Dagloonster,Werkvrouw,
Charitably, adv., zie Charitable.
Chary, adj. Zorgvuldig, Behoedzaam,
Charity, s. Teederheid, Vriendelijkheid, Spatz: zoom.
Liefde. *
, Goedhartigheid. *
to Chase, v. a.Jggen , Jagt maken. * —,

CHAS
to Chastise, v. a. Tuchtigen, Straffen.
* —,Te regt wifzen, Tot gehoorzaamheid
brengen; I chastised —my spirit INT()
humility , Ik bragt geest tot nederigheid.
Chastisement, s. Tuchtiging , Straf, yr.
Chastiser, s. Kastijder, m.
Chastity, s. Kuischheid, Reinheid, yr.
to Chat, v. n. Snappen, Praten, Babbelen,
Kouten, Keuvelen ; to — AWAY, Verkouten, Koutend doorbrengen, Verkeuvelen.
Chat, s. Gesnap , gebabbel, o., Zotte
taal, yr.
, Katje, o.
Chat, s. Takje , o. *
Chateau, s. Kasteel. * ,Buitengoed, o.
Chatellany, zie Castellany.
Chatoyant , adj. In verschillende kleuren
flikkerend, gelsjk het oog easier kat.
Chattel, s. Have, yr., Roerend goed , o.
to Chatter, v. n. Kriischen, Krassen
(van vogels , die eenen onwelluidenden
,
klank voortbrengen, van apes;).
Snappen, Babbelen. * Klappertanden ;
His teeth — WITH cold,.Hijklappertandt
van koude.
,
Chatter, s. Gekrsjsch, Gekras. *
Gebabbel, o.
Chatter box, s. Babbelaar, m., Babbelaarster,, yr.
Chatterer, s. Babbelaar, Iemand, die
zotten klap voortbrengt, ns.
Chattering, s. IJdel gecnap, o.
Chat • wood, s. Rijejes , o. meerv., Brandhout , o.
Chaumontelle, s. eene peer.
Chaun , s. veroud. , Gat, o.
Chavencler,, s. een visch, zie Chub.
to Chaw, v. a. veroud. of gemeen ,
Kaauwen.
Chaw, s. veroiid. , zie Jaw.
Chawdron , s. SHAKSP. Ingewanden,
o. meerv.
Cheap, adj. Goedkoop. * — , Gering,
Gemeen; She makes herself too — , Zij
maakt zich to gerneen.
Cheap, s. veroud., Koop, m., Gekochte,
o. * , Markt, yr.
to Cheapen , v. a. Naar den prils vragen.
* —,Dingen,./Ifdingen.* —,.elfzetten,
Den ?His verminderen.
Cheapener, s. , zie Bargainer.
Cheaply, adv. , zie Cheap.
Cheapness, s. Goedkoopheid, yr.
Chear, zie Cheer.
to Cheat, v. a. Bedriegen; a.) a.) to
—one INTO, Iemand op eene bedriegelike

MEE

139

wete brengen of overhalen tot; b.) to
— a thing INTO lets het voorkomen
geven van; a.) to — one OF or OUT
OF a thing , Iemand op eene bedriegelae
wijze of door bedrog van iets berooven.
Cheat , s. Bedrog , o. * , Bedrieger, tn.
Cheater, s. Bedrieger, m.
Cheating, s. Bedriegen, o., Bedriegerij, yr.
to Check , v. a. Beteugelen, In toom
houden Beperken, Onderdrukken ; to
- BACK , Terug houden , Tegenhouden.
Zamen
*
Verwiftingen doen. *
vergelijken, Controleren. * v. n.
Ophouden, Stuiten; to - AT a thing,
Bite ices stilstaan.
Check, s. Beteugeling, Beperking.*-5
Berisping. * —, Onderdrukking, yr.
— , Mirk, o., Handteekening op eene
banknoot, yr. —, (Cheque ,)Bankiersbrierje , o.; Clerk of the check, Oppercontroleur, Opperboekhouder, in. *—,
verkort van Chequer, Geruit ?Innen,
(Vries ,) o.
Check, s. in het schaakspel , Schaak.
Checker, s. Beteugelaar, Bedwinger,
Check - mate, s. Schaakmat.
Check roll, s. Staatslijst , Mist van
de personen in het gevolg van eenen
honing of ander groot personaadje, yr.
Cheek, s. Wang, Koon , vr.; — by jole,
Van nabfj, Van aangezigt tot aangezigt,
Onder vier oogen. —, algemeene swam
bij werklieden voor al zoodanige zaken,
waarvan twee elkander volmaakt gelijk
zfin, ads; Cheeks of a door, Deurposten ; Cheeks of a balance, Schaar
eener baians , waarin de evenaar zich
beweegt, yr. * scheepsw., Slooiknie, yr.
Cheek - bone, s. Kakebeen, o.
Cheek -hoop , s. lizeren band om den
hommer (op schepen), m.
Cheek - tooth, Maaltand, Baktand ,tn.,
Kies, yr.
Cheer, s. Onthaal , o„
*—
Uitnoodiging tot vroliikheid, Vrolijkheid,
yr. *
, Gezigt , o., Gebaren, o.
meerv. * —, Gemoedsgesteldheid, vr.;
Of good —, Opgeruisnd. * Vreugdekreet , tn. , G eroep van toejuiching , o.
to Cheer, v. a. O pgeruinsd sunken , Annsnoedigen , Opwekken. * , Troosten.
* —, v. n. Vrolijk worden; to — UP,
(v. a.) Vervrolijken ; ( v. n. ) VrolOe
zijn, Zich vervrolfiken of verbliftlen.
Cheerer, s. Iemand (or iets), die (of
dat) vro4k maakt, PervrolOer, ns.
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Cheerful, adj. (Cheerfully, adv. ) Prolige,
Opg eruitnd.
Cheerfulness , s. Vrolijkheid , Opgeruimdheld, yr.
Cheerily, adv., zie Cheery.
Cheerless, edj. 1Vcarslagtig, Droefgeestig,

Moedeloos.

CHEW
Cherry - orchard, s. Kersenboompard,m.

Cherry - pit , s. Kuiltjesspel, o.
Cherry - stone , s. Kers-ens teen , no:
Cheri, s. Kwartc, o.
Cherry, adj. Keiachtig.
Cherub , s. pl. Cherubs , Cherubim , etc
sons Cherubin , ) Cher ub , ass.
Cherub i c , Cherubical , adj. Engelachtlg,

Cheerly,, adj. & adv. Vrolijk.
Betrekkelijk de cherubim.
Cheery, adj. Vrolijk.
Cheese, s. Kane, y r.; prov. 'T is no Cherubin, adj. SHAKSP. Engelachti:g.
more like than chalk is like —, [let * -, S. DRYDEN zie Cherub.
to Cherup , v. 0. rIjilpe,o, Kwelen.
gekkt malkander in het geheel niet.
Chervil , s. Kerv,1 vr.
Cheesebowl , s. Kaamap, m.
Chesible , s. Kasuziel, yr.
Cheese - cake, s. Kaaskoekje, o.
Cheese - colouring , s. Oilcan, (eene Cheslip , s. vas kensluis , vr.
verve ,) o. (yr. Chess, s. Schaakspel, o.; to Play at —
Schaken.
Cheesecurds , s. pl. Dikke
Cheeseeranie s. Kc.asvocm, m.
Chess - board, s. Sch3akbord, o.
Cheeselip , s. Kaasle', , y r. , Stientsel , o. Chess- man , s. Schaakstuk , o.
Cheesesuonger, s. Kaaskooper,
Chessom , s. Losse aarde, yr.
Cheesepress , s. ICaaspers , yr.
Chess - player, s. Schaker, in.
Cheese - running, s. Kaaswei, vr.
Chess - tree s. scheepsw., Halsklamp, m.
Cheese - runner , s. , zie Cheese - wort.
Chest, s. Kist, y r., Koffer — ,
Cheese - vat, s. Kaa,nap, Kaasvorm,m. Kast , y r. ; — of drawers, Latafel,
'
yr.
Cheese wort, s. Lidkruid, o.
*Borst, vr.
Cheesy, adj. Kaasacatig.
to Chest , v. a. In eene kis: of lade then.
Chel:ferous adj. Mc: scharen voorzien. Chested, adj. in zamenst., Rene Borst
Cheliform , adj. Schaarvormig.
labbende.
Chelonian , adj. Van de sclsildpad.
Chest• foundered, adj. Dempig,Engbors.
Chely,, s. I:reeftschaar, vr.
( imarden), o.
tig, Overrede;;.
Chernic , Chemical, adj. (Chemically, Chest - foundering, s. Dempigheid (van
adv.) Scheikundig.
Chestnut, s. Kastanje, y r. *— Kas.
Chemise, s. Head, o. *—, in den vest high., tanjeboom, Kartanfekleur,
Illuvrasantel, tn.
Brains kleur, yr. * —, adj. KastanjeChemist, s. Scheikundige, en.
bruin , Kastanjekleurig.
Chemiscical , adj. Schetkundig.
Chestnut - colour, adj. Kastanjebruin.
Chemistry, s. Scheikunde vr.
Chestnut - grove , Chestnut - plot ,
Cheque, s. zie
Kastanjebosch, o.
to Chequer, v. a. Ruitswilze makers, Chestnut- tree, s. Kastanjeboom, m,
inleggen , Ruiten ; fig. Doen afwisselen, Cheston , s. eene soort van pruim.
Bout waken; to - 'WITH Vermengen Cheval, s. (pl. Chevaux , ) Paard, o.
of Doe 's afwisselen met.
Cheval - glass, s. Groote draaispiegel,m.
Chequer, s. Divarsstreep van verschillende Chevalier, s. Ridder, Cavalier, m.
kleur, y r.; Chequers, pl. Schaakspel, Chevaux de - Frise
s. pl. Spaansche
Dawspel, o.
ruiters, (eene soort van oorlogstuig,)
Chequer work, s. Ingelegd werk , 0.
tn. meerv.
to Cherish, v. a. Ferzorgen, Onderhou- Cheven , zie Chub.
den , Voeden. * —, Lief hebben , In sere Che veril s. Geitje. * —,Geitenleir.*
houdea.
adj. Geitenleéren; fig. R.ekbaar,Ruint.
Cherisher, s. Verzorger, Onderhouder, Chevisaisce, s. Onderneming , yr. *
Steun, rn.
Koop ,
Chevron, s. in de wapenk., Spar,
Cherishment , s. SPE NSE4 Steun,
Cherry, s Kers , y r. * —, adj. Van eene Chevron, m.
kers. *
Kersrood , Kersenkleurig.
Chevroned , adj. Met een' chevron.
Cherry - bay, zie Cherry - laurel.
to Chew, v. a. Kaauwen. * —, OverCherry - checked , adj. Met kersroode denken, Bepeinzen, Beproeven. * V. n.
Herkaauwen; fig.Peinzen; to — UPON,
wangen, Roodwangig.
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a.) Kaamren op; b.) Peinzen op of to Child, v. th, 6c a. veroud. , Kinderen,
over, 1Vadenken over.
Baren.
Childbearing , s. Kinderbaren, a.
Cliewet , s. veroud. , Gehakt, o.
Chiaro - oscuro , s. Licht en schaduw (in Childbed , s. Kraambed, a.

eene schilderil). .
Chicane, s. Ilaarkloyerij, Bedrieget yr.
to Chicane , v. n. Haarkloven,Woordenyitten.
, DrogreChicaner, s. Haarklover. *
denaar,, tn. * — Drogrede , yr.
Chicanery, s. Haarkloverij ,
Chick, s. Jong kiiiken, o. * —, Jong
persoon, in., Kuiken, o.
Chicken, a. Kuiken , o.
Chicken - breasted , adj. Plat van Borst.
Chicken - butcher, s. Poelier,, m.
Chicken - hammed, adj. Met uitgebogene
dijen.
Chickenhearted, adj. Lafhartig, Versaagd.
•
Chickenpox, s. pl. Trindpokken,yr.nzeerv.
Chickling, s. Kuikentje, o.
Chickpea, s. Sisser,, yr.
Chickweed, s. eene plant,Hoenderdarm,ns.
to Chide , irr. v. a Bekiiven,Ultschelden,
Beknorren, Hekelen , Doorhalen ; I. )
to — AWAY, Wegdriiven , Verdrijven;
a.) to — one FOR a thing, kmand om
of over iets beripen. * v. n. Schelden,
Kijven ; a.) to — AT, Berispen, Schelden
op, Uitschelden ; 2.) to — wiTH , Kibbeen of Twisten met.
Chiller, s. Schelder,, Twister,
Chiding, s. Schelden, a.
Chidingly, adv. Scheldentl.
Chief, adj. Aanzienliik , Uitmuntendst;
Lord - justice , Opperregter, , * , s.
Beyelhebber,, Chef, no.; Commander in
*
Opperbevelhebber
Hoofd,
o., Top, m.
Chiefage , s. weleer,, Hoofdgeld, o.
Chiefdom, s. Oppermagt , yr.
ChiefleAs, adj. Zcnder hoofd ofaanvoerder,
Zwak.
Chiefly, adv. Voornanielijk,Hoofdzakclilk,
Inzonderheid.
Chiefrie, s. Erfpacht , Leenrente , yr.
Chieftain, s. ilanvoerder.*—,Starnhouder,
Iloofd van eenen stain , o.
Ch i evarce , s. Woekerlza.ndel ,
Chilblain, s. Yeelal pl. Chilblains, Koude
in handen of y oeten , yr.
Child , s. (pl. Children ,) Kind, o. ;
From a — , Van kindsbeen af; to Be
post a —, De kind erscl,( enenuitgetrokken
hebben; Wish —, Zwanger ; to Get
, B.ezwangeren,
with

Childbirth s. Bey alling , "r.
Childe , s. Edel j ingeling , Jonge edelman ,
jonker,,
Chilled, adj. Een kind helibende.
Childermasday , s. Kindermoord van
Herodes, Dag der onnoozele kinderen,
illierkinderendag (l g Dec.), no.
Childhood , a. Kin&chheid , y r. ; Up from
one's —, Van kinki,een al:
Childish , adj. ( Childishly , adv. ) Kinderachtig , Beuzelachtig, Kindsch.
Childishness , s. Kindel liiLe id , Onschuld.
* —, Kinderachtigheid, yr.
Childless, adj. Kinderloos.
Childlike , adj. Kindarlii k, If;ndsch.
Children, s. pl. , zie Child.
Chiliad, s. Duizondtal , o.
Chiliahedron, Duizenizildige figunr,vr.
Chiiiarch, s. Hooldman over dulzend, tn.
Chilifactive , adj. , zie Chylitacti, e,
, Koel,
Chill, adj. Kot.11, Kil ,
Neérslagtig. *
s.
Ong evoelig. *
Koude, yr.
to Chill , v. a. rood maken. *_, 1Veir.
siagtig maken; a. ) I was chilled FROM
lying all night in the heavy dew, Ik
was koud geworden door den ganschen
nacht in den sterke;a dauw to liggcn;
a.) to—one INTO silence, fear, Door koele
bej cgening tot zwifgen brengen bevreesd
maken.

Chilliness, s. Koudheid, yr.
Chilly, adj. Kondelifk , Ern weiaig koud.
Chilness , zie Chilliness.
Chiltern, adj. , als : — hundreds, de
naam van eene houvelachtige sti eek in
Bucks ; avanneer de koning den r entmeesterspost daaroyer aar een parlementslid geeft, yei Host doze z?Ine zitting.
Chimb , a. Kim, Yr., Rand van een
vat, m.

Chime, s. Overeenstemmend geluid van
" erscheidene muzijkinctrumenten. * —,
Klokkeitspel, o.; fig. Oyereenctemming,yr.
to Chime , v. n. Ems klinken ,Stemmen.
* —, Overeen steminen, Overeen komen ,
Strooken; to — IN with , Instemn.en

met, Overeen stemmen met. * Kiin-

ken. * , v. a. Een overeenstemmend
geluid doen worth, engem
Chimer, s. Die op de klokken speelt.
Chimera , s. Chimera , yr., Verdicht
gedrcgt o.
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Chimerical, adj. (Chimerically , ,adv. ) Chip - hat s. Spanen hoed, on.
Chipping, s. Snilden. *
Vet di cht , Ingebeeld.
Strafe, a.
Tel voor het doorrtiden Chipping - knife , s. Hakmes , o.
Chiminage ,
Chiragra , s. Handeuyel, o., Handjicht, yr.
van eon Bosch, tn.
Chimney, s. Schoorsteen * , Haard ,
Chiragrical , adj. De j icht in de handen of
Chimney - corner , s. Hoekje van den Het handeuvel hebbende.
Chirographer , s. Schriever, m.
haard , o.
Chimney - doctor, s. Rookverdrifver, tn. Chirographic , adj. Van de schriekunst.
Chimney - hook, s. Vuurstander (veer Chirographist, s. Sehrilver, in.
Chirography , s. Schrilven, o., Schrfp
tang, scoop , enz.), m.
Chimney - money , s. Schoorsteengeld, kunst, vr.
Haardstedegeld, o.
Chirologist, s. Die met de handen spreekt.
Chimney - money - man , s. Ontvanger van Chirology,, s. Kunst, om door gebaren
het schoorsteengeld ,
met de handen zijne gedachten mit to
Chimney - piece, s. Schoorsteenstak (schil- elrukken, Vingertaal, yr.
devil). o,
Chiromancer, s. Die nit de hand waarChimney - sweep, Chimney -sweeper, s. zegt.
Schoorsteenveger, m.
Chiromancy , s. Waarzeggerij till de
Chin , s. Kin, vi.
hand, yr.
China, s. Porselein, o.
Chiroplast , s. Handvormer,,
China- flax, s. Sineesch vlas, o.
Chiropodist, s. Voetarts. *
LikdoChina- ink , s. Oostindische inlet,
rensnVder, vs.
China - man , s. Pot selein yerkooper, m.
to Chirp, v. n. Tjilpen, Piepen. *
China- orange, s. Sinaasappel, tn.
v. a. Vervrolvken.
China - root, s. Kina , yr.
Chirp, s. Tjilpen, Piepen, a.
China shop , s. Porseleinwinkel, m.
Chirper,, s. Tjilper, Pieper, m.
China - ware , s. Porselein, o.
to Chirr,, v. n. Hoeren.
China- warehouse, s. Porseleinmagaziln,o. Chirurgeon
s. Wondheeler,, on. , zie
China- woman, s. Porseleinverkoopster,vr. Surgeon.
Chincough, s. Kinkhoest, m.
Chirurgery,, s. Wondheelkunde, vr.
Chine, s. Ruggegraat, y r. *—, Ruggestuk Chirurgic , Chirurgical , adj. Ileelkundig.
van een beest, o.
Chisel, s. Beitel,
to Chine, v. a. Den rug (van een beest) to Chisel, v. a. Beitelen, Afbeitelen,
in stukken hakken.
Uitbeitelen; to — OUT, Uitbeitelen,
Coined, adj. Tot den rug behoorende.
Uithollen.
Chink, s. Spleet , Reet , y r. *—, scheepsw., Chit, s. Kiem, Spruit.
ZomerNaad , (welken twee planken maken,) tn.

sproet , yr. * —, Kind, 0. *

afspringen of breken.

Dappere daad. *

Jonge

to Chink, v. n. Splijten.
persoon,
Jonge ding, o.
to Chink, v. a. Doen klinken, Met... to Chit, v. n. Klemm, Spruiten.
rammelen, *— v. 0. Klinken, Ram- Schieten.
melen.
Chitchat, s. Gesnap o , Zotte klap, m.
Chink, s. Splint, Geld, a.
Chitterling , s. veroud. , zie Frill of
Chinky,, adj. Vol spleten.
a shirt.
Chintz, s. Sits, o.
Chitterlings, s. pl. Damen , m. :teem
Chioppine , s. Hooge schoen, (weleer door Chitty , adj. Kinderachtig 2 Kinderl uk.
dames gedragen,)
Chivalric, Chivalrous , adj. Ridderlojk,,
to Chip , v. a. Fijn of Klein snilden , Dapper.
Wegsnilden , Snippet en. * —,
; Chivalry , s. Ridderliflee waardigheid ,
to — OFF, .iffsnilden,
* , Ridderorde, yr. * hoev. n. Springen. *
, "Ian den rand danigheden , y r. meerv., Ridderliike of

Ridderschap, yr.

Chip, s. Stukje , Brokje, o., Snipper,
*
Riddergoed, Ridderleen, o.
m., Krul, yr. ,Spaan , n2.; prov. 'T is Chives, s. pl. Stofdraden , 1VIeeldraden,
a — of the old block, Ilij is het juiste m. meery .
Bieslook, o.
beeld zijns waders.
Chlamys , s. Mantel , rn., Overkleed, o.
Chip - axe , s. Kanthouwersbil 1, yr.
Chlorate, s., zie Chioric acid with a
base.
Chip - box, s. Spanen does, y r .

CHLO
'Chloric , adj. Van chlorine.
Chloride , s. Chlorine met een verbrandbaar iigchaam , vr.
Chlorine , s. Chlorine, yr.
Chloris , s. , zie Greenfinch.
Chlorite , s. eene grasgroene delfs-tof.
Chlorophyl, s. Groene stof in bladen, yr.
Chlorosis ., s. Vrijsterziekte, vi.
Chlorous , adj. Vat chlorine, Chlooraclztig.
to Choak , zie to Choke.
Chock ,s. scheepsw., Kalf (ter aanvulling
van een ontbrekend stuk. hoot) , o. ;
ofa rudder, Klik van een roer, m.;
— of the bowsprit, Sluitklos op den
boegspriet, tn.; — of a boat, .Bootsklamp,
Chocolate, s. Chocolade, yr.
Chocolatehouse , s. Huis ,waar men zich
op chocolade vergast , o.
Chocolate - nut, s. Cacaobeon, vr.
Chocolate - pot, s. Chocoladekan, vr.
Chocolate - stick, s. Chocoladestok, (tot
het roeren van waterchocolade ,) m.
Chode , pret. veroud. van to Chide.
Choice, s. Keus , vr., Kiezen, o. *
Zorgvuldigheid , Naauwkeurigheid in
, Uitgezochte,
het uitkiezen , vr. *
Puikje, o., Keur,, yr. * , fIetgene ,
waaruit men kiezen kan , o. * , adj.
Uitgelezen ,Keurig,Voortreffelifle.* —,
Spaarzaam ; to Be — OF , a.)Spaarzaatn
met . of Zuinig op ... zfin ; b.) Keurig
op... zijn ; c.) Omzigtig omtrent .. .
ztin.
Choiceless , adj. Zon der keus , Gedwongen.
Choicely, adv. , zie Choice.
Choiceness, s. Keurigheid Fijnheid , vr.
Choir, s. Koor, (in alle beteek. ,) o.
to Choke, v. a. Verstikken, Stoppen ,
Stremmen , Hinderen; I.) to — UP ,
Perstoppen ; 2.) to — WITH, a.) Dorn
stikken van ; b.) Overladen met. *
v. n. Stikken; to - AT Zich beleedigd
gevoelen over.
Choke, s. Vezelachtige gedeelte eener
artisjok , o.
Choke - damp , s. Verstikkende damp, fn.
Chokefnl , adj. Stikvol , Propvol.
Chokepear,, s. Wrange peer; fig. Noeljelijke pil om te slikken, vr.
Choker, s. Verstikker, Stremtner,, die
Jets, dal
iemand den mond stops,
men niet kan beantwoorden, o. *
Neusnijper, m.
Choke - vetch , Choke - weed , s. Klein
kattekruid, o.
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Choky, adj. Verstikkend , TP'rang.
Cholagogues , s. pl. Galverdrifvenda
middelen, o. meerv.
Choler , s. Gal , y r. * —, Dorn, m.
Cholera , s. Cholera , vr.
Choleric, adj. Vol gal,Galzuchtig.*
Oploopend, Toorntg , Choleriek.
Cholericness , s. 0,ploopendheld , yr.,
Clzoleriek temperament, 0.
Choliambic , s. Lamme iambus, en.
Chondodrite , s. een krrrelig mineraal.
to Choose , v. a. & n. Kiezen, Verkiezen,
De voorkeur geven , Liever willen ,
Uakiezen. * —, v. B. Keus liebben;
I don't — to follow his advice , Ik
verkies zilnen rand niet te volgen; To
choose, Bid; voorkeur; I cannot — but
weep, Ik kan maj niet van schreffen
onthouden; I. ) to - OUT Uitkiezen;
2.) to — OUT OF Kiezen nit; 3.) to
- TO go, Verkiezen te gaan.
Chooser, s. Kiezer,, Uitkiezer, en.
to Chop, v.a. Verruilen,Verwisselen; to—
logic wirh one, Redetwisten met iemand.
*—,Hakken.*—,Verslinden,Inzwelgen;
a.) to — or r, Afhakken,Afslaan(een
hoofd , a head ) ; 2. ) to — UP , Ophappen.
* —, v. n. lets met cene snelle beweging
doen, als: Snappen, Happen; a.) The
wind chops ABOUT, De wind spring;
em; 2.) to - AT, Happen naar; 3.)
to — AWAY, Er op slaan, Slaan,Toeslaan; 4.) to — INTO, Stuiven in;
5.) to — UPON, Onverwachts aantreffen,
Overvallen.
Chop , s. Afgehakt stuk , o. * —, Spleet,
Scheur, vr., zie Chap, Chaps.
Chop church , s. Verruilen van predikantsplaatsen , o.
Chop - house , s. Gaarkeuken, yr.
Chopin, s. Pintje, o.
Chopper, s. Slagersbijl, yr.
Chopping, adj. van kinderen , Wakker,
Vrelijk , Flink.
Chopping • block , s. Hakblok, a.
Chopping - board , s. Hakbord, o.
Chopping knife, s. Hakmes , o.
Choppy, adj. Vol spleten, scheuren,
of bersten, zie het betere Chappy.
Choragus , s. Aanvoerder van een koor.
*
Maker of Bewaarder van tooneelkleederen,
Choral, adj. Tot het koor behoorend.e.
* —, Zingende of Gezengen op het koor.
Chorally , adv. Als ten koor.
, Pees, (in de
Chord, s. Snaar.
treetk.,) vr.
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to Chard, v. a. Vire snaren voorzien.

Chordee, s. Noeffeligke waterlozing ,
Koude pis, yr.
Chorepiscopal , add. Van een' suffragaanbissehop.
Choreus , s. , zie Trochee.
Chor:amb, s. Chorianzbus , (—Uu—.)
Choriambic , adj. Choriambisch.
Choriambns , s. zie Choriamb.
Chorion ,s. Buitenste vlies der nageboorre o.
Chorist, Chorister, s. Xoorzanger, Zanger,
Chorographer,, s. Beschrifver van een
bzonder landschap , m.
Chorographical , adj. (Chorogratoliically,
adv.) Tot zoodanig eene beschrfiving
behoorende , Plaatsbeschrfivend.
Chorography,, s. Beschrif y ing van een
bzonder landschap, Landschapsbesehrijving, yr.
Choroid, s. Vies , dat een chorion gelifkt.
Chorus, s. Koor,, o.
Chosen, part., zie to Choose.
Chose, pret. , zie to Choose.
Chough, s. Steenkraai , yr.
Choule, s. Krop van eenen vogel , en.
to Chouse , v. a. verond. of gemeen ,
Bedriegen ; to — one or or OUT of a
thing, zie to Cheat.
Choose, s. Znt ,
, Bed, og r.
Chrism, Zalfolie , HeiliLe oile , yr.
Chrismal, acii. Van de beitige olio, vr.
Chrismatory, s. Krnik ter bewaring der
heilige olie ,
Chrisom, s. Kind, dat binnen eene maand
na de gebool to stet ft, *
kleed , dat een kind wes'd aangetrokken
tot aan den doop , o.
Christ , s. Christus ,
to Christen, v. a. Doopen, Eenen naam
even; to — a girl AFTER 11,,r aunt,
Een meirje naar hare tante noemen.
Christendom , s. Christendom, o. * — ,
(Doop , n).
Chrictenheid , y r.
Christening, s. Doopen, Doopsel , o.,
, adj.
*
Christian , s. Christen,
Christel ; — name, Doopnaam ,
Christianism, s. Christezifke godstlienct, yr.
Christianity, s. Chi isteltike gokelien,t. yr.
to Christianize, v. a, Tot chri,tenmaken,
Tot bet christendom bekeeren.
Christianly, adv. , zie Christian.
Keryeest, o.,
Christmas, s. Kerstili ,
Kersmis, yr.
Christmas - box, s. Spaarpot voor de leersgeschenken , m. * Kersgesclsenk, o.
Christmas- day, a. Kersdag, m.
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Christmas -flower, s., zie hellebore.
Christmas - pie , s. Kerskoek , m.
Christmas - porridge , s. Kersn2issnep , yr.
Christmas - rose , s. , zie Hellebore.
Chromate , s. Chromaatztzur,, a.
Chromatic , adj. Betrekkelijk de kleuren
of verwen. * , tot eene snort van oude
nzuziik behoorende , Chromatisch.* —, 3.
Chromatische truzijk , yr.
Chromatics, s. Wetenschap der kleuren, yr.
Chromatography, s. Verhandeling over
de kleuren , yr.
Chrome, s. zeker metaal.
Chromic, adj. Van chrome; — acid,
Chroomzuur, o.
Chronic, Chronical, adj. Langdurig,
(viols zzekten ,) Slepend.
Chronicle, s, Knonvk , yr. , Jaarboek ,
o. , Geschiedenis , yr.
to Chronicle, v. a. Volgens de orde des
titds opteeksnen.
Chronicler, s. Geschied- of Kronijkschrtiy er , tn.
Chronogram , s. Opschrlft waarin het
jaartal met letters is uitgedrukt, jaarvers , Jaartaly ers , 0.
Chronogrammatical, adj. Dat tot zulk
een opschi aft belzoort.
Chronogrammatist , s. Schrver van zulk
een opschri ft , us.
Chron , ,graphy, s. T.:/dbeschrify ing , yr.
Chronologer, s. Tijdrekenaar, m.
Chronological,
ad
j. (Chronologica
lly,
adv.) Tijdrekenkundig.
Chronologist, s., zie Chronologer.
Chronology, s. Thdrekenkunde , yr.
Chronometer, s. Thdrneter,,
Chronoscope, s , zie Chronometer.
Chrysalis, s. Popfe , (eener reps ,) 0.
Chrysolite, s. een edelgesteente , Chry.
solset m.
Chrysoprasns, s. edelgesteente van eene
groengele kleur,, Chrysopraas , tr.
s. Rivierbaars. * — , Dipkop ,
Dikke jongen , m.
Chulthed , Chubby , adj. Dikhoofr'ig.
to Chuck, v. n. & a. van hennen,
*Zachtjes onder de kin slaan , zie
to Chuckle.
Chuck, s. Klokken der hennen. *
twoord van liefkozing , Hartje.
,
Schielk klein gerui, eh, 0.
Chock- farthing , s. Kuiltiessiel , a.
to Chuckle, v. n. Schatcren van lagelzen,
L qgchen , dat het schatel t ; i.) to AT a thing, Harteliik orn lets lagehen ;
2.) to -- OVER 1,:zgehend everiezen ,

CUR
- TO one's self, in
Lagchen
zien zelven lagehen.
to Chuckle, v. a. Kiokken, Lokken (als
de hennen). * , L , ejkozen ; to - TO
GETHER, a.) Breen 'lui,Aen; b.) Zoo
menbrengen.
Chuet , zie C,Iewet.
Dons' p Lummel ,
Chuff, s.
Bink , m.
ChulTily,, adv. , z ie Chuffy.
GernelijkChufliness, s. Lompheid. *
held , vr.
Chuff),, adj. Lomp , Boersch. * —, Genie
Chum , s. Kamergezel, (op de hooge.
scholen ,) Contubernaal, m.
Chump, s. Zwaar stack lout, Blok, o.
Church, s. Kerk , yr.
to Church, v. a., als : to — a woman ,
Voor cone y rauw,, die Karen keikgang
duet, danken ; She is churched , .4"
beep barer ke, kgang gedaan.
Church-ale, s. Kerma , yr.
Church - attire , s. Gcwaad , waarin
kerkeliike personen de dienst yerrig.
ten , o.
Church - authority, s. Kerkg-zig, o.
Church- bench, s. Kerkbank , yr.
Church- book , s. Kerkboek ,
Church- burial, s. KerkeWee begrafenis , yr.
Church- founder ,
s. St; cheer eclatkerk ,
s.
Kerkganger,
, m. , KerkChurch - goer ,
gangster, yr.
Church- land , s. Kerkland, o.
Church - law, s. KerkelOe wet, yr.
Church- litten , s. Kei khat , o.
*
Church - man , s. Geestelijke,
Jiledelid der Eng. kerk, o.
kmuzijk. , yr.
Church- music , s.
Church - plate,
Kerkzilver,, o.
Church porch, s. Kerkhortaal , o.
Church preferment, s. Kerkelijk ambt, o.
Church - robber , s Kerkdief,, m.
Church - time, s. Kerktild, on.
Churchwarden, s. Kerkmeester,,
Church - way, s. Kerkweg ,
Churchyard, s. IsTerkhof, o.
Lomperd,
Churl, s. Boer. *
* Gierigaard , m.; to Put a — upon
a gentleman, ( gem. spreekw. ,) Wien na
bier, ofbier nor water, enz. drinken, Es n'
boer op een' edelman zetten.
Churlish, adj. (Churlishly, adv. ) Boersch,
Raw, Onbeschaafd. * —, Hard, GeENG, 41,. DUTCH DICT.

streng. *

C1ME
145
Prekkig, Karig, Gierig.

* —, Lastig.
Churlishness , s, Grof7zeid, Lomplzeid,
Ruwheid, yr.
Churly,, adj. Truest, Luidruchtig.
Churine , s. veroud. , Geraas , o.
Churn, s. Karn. yr.
to Churn, v. a. Kirnen. * Schudden.
Churn - barrel, s Vlaanzsche boterkarn,vr.
Churn - owl , s. Geitenenelker, tn.
Churn - staff, s. Kernpols ,
Churr.vorm, s. Veltlk, ekel , vr..
Chylaceous , adj. Tut
behoorende.
Chyle, s.
yr., 111,7ag.sap, o.
Chylifaction , s. Veranderihg der spilzen
in chi,* , vr.
Cloylifacoive , adj. In chill veranderend,
026-1 makend.
C hylifcrous , ;O. Chill overbrengend.
Chylipoetic , zie Chylifactive.
Chylous, adj. ILt chi ül bestaande,Gelilk
cb0o 1.

Chyme, s. Lerandering in chijl , yr.
Ctbarious , adj. Tut spizen behootende.
Eetbaar.
*
Cica:rice , s. Likteeken. * — ,Teeken,o.
Cicatrisove , adj. Likleekens acnterlatend.
Cicatrizant , s. Ge,zeesmiddel, dat likteekens achterlaat, a.
Cocacrization , s. Genez,'ng eerier wonde,
y r. , Start van genezen to
,
to Cicatrize , v. a. (Wooden) genezen ,
IIeelen. x —, v. n. rehee,len.
Cicely, s. Kervelkruid , o.
Cicerone, s. Geleider, die merkwaarolig•
heden verldaart , Cicerone, rn.
Coceronian , adj. Van Cicero; fig. Welsprekend , Szertiek.
Cicisbeo , s. Cicisbeo, (d. i. Saletjonker;
ook: Vriend eerier getrouwde vronw ,)m.
to Cicurate , v. P. Ternmen , .Tam maken.
Cicuration , s. Tanning, yr.
Cicuta , s. Dolie ke; vel , yr.
Cod, s. Opperhoofd, o.
, Bevelhebber,m.
Cider, s. .flpptIwif n , in.
Ciderist , s. .e15pelninazaker. * — , 4p.
pelwifilverkooper,,
Culerkin , s. Slechte appeleviln van do
tweede iritpersing , m.
Cierge , s. Waskaars , yr.
Cigar, s. Sigaar, m.
Ciliary, adj. Tot de oogleden behoorendr.
Cilicious , adj. Van haar, Haren.
Comeliarch , s. Sakristijn, Koster, Bewaarder van de kostbaarheden cener
kerk, tn.
10
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Cimeter,s. Turksche sale!, yr. , Zwaard,
0. , zie Scymitar.
Cimmerian , adj. leer olnister.
Cimolite , s. soort van Witte kki,
Cincture, s. Gcrdel. * — , Orntrek.*
Lijst eener zuil, yr.
Krans ,
*
Cinder, s. Sintel,
Geglommen,
kool, yr.
Cinderwoman , Cinderwench , s. Vronw,,
die sintels verkoopt of verzamelt ; fig.
"Isschepoestster, vr.
Cindrous, adj. Koolachtig.
Cineration , s. Verbranding tot ascii ,vr.
Cinereous , adj. ifschkleurtg.
Cineritious , adj. ilschachtig.
Cinerulent , adj. Vol asch.
Cingle , s. Singel (van een paard), tn.
*
soort van verkoudheid.
Cinnabar, s. Vermiljoen, o.
Cinnamon, s. Jianeel, o.
Cinnamon - tree , s. Kaneelboom , en.
Cinnamon - water, s. Kancelwater,, o.
Cinque , s. Yid', (op kaarten of dobbelsteenen,) yr.
Cinque - foil, s. Vil vin erkruid, o.
Cirque • pace , s. zehere statige dams.
Cinque - ports, s. pl. De viff havens,
yr. meeiv., in Engeland zijn: Dover,
Sandwich, Rye , Hastings, W inchelsea
en Hithe. Daar her getal thans vijf to
hovels gnat, rnoeten er naderhand bij de
eerste installing eenige bijgevoegd
Cinque - quatre , s. Vier en viff (op
dobbelsteenen).
Cinque - spotted, adj. Vilkleurigi
Cion , zie Scion.
Getalmerk, o. *
Cipher, s.
* , Dooreengevlochtene naamtee.
kening , y r. , NaamcOr,, o.
Letter , y r. * — , Geheim schrift,
Cjerschrift o.; ook : Sleutel daartte,
to Cipher, v. n. Cit./et-en. *
, v. a.
In citferschrift schriiven.
Ciphering, s. Cifferkunst, yr.
zuil, yr.
Cippus , s.
Circean, adj. Van Circe; fig. Tooverachtig.
Ctrcer^stan, adj. Van den circus.
Circinal, adj. Spiraalswifze naar beneden
loopende.
to Circinate , v. a. In de rondte afrneten,
Ernen cirkel maken.
Circnation , s. Ronde of Cirkelvoimige
beweging , yr.
Inhoud eens cirkels,
Circle, s. Cirkel.*
Rcnti ligchaain, o. * —,
*
Gezelschap, a.
Ointrek , On2vang ,
,
to Circle, v. a. Orn jets bewegen. *

CIRC
Insluiten.
Insluiten , Beret ken ; to —
v. n. Rondloopen.
*
Circled , adj. Cirkelvormig.
SchotelCirclet , s. Cirkeltje, o. *
ring , m.
Rond.
Circling , adj.
Inhoud (eens
Circuit s. Omloop.
Omsveg,
Omtrek. *
sir kels). *
• * , Regtsgebied. * —, Diadeem, o.
to Circuit, v. n. & a. Rondloopen.
Circuiteer,, s. be) PoPE, Die in eenen
kring rondreist , on.
Omweg ,m.
Circuttion , s. Omloop. *
* , Verwart ing , yr.
Circuitous , adj. (Circuitously, adv.)
grifdloopig.
Circuity, s. Rondloopen, o.
Circular, adj. Rand, Cirkelvormig.'—,
Gemeen,
Omloopeni Terugkeerend. *
Lang, Get ing ; — mind, Gering of BeRondgaand;
kroinpen verstand. *
letter, Rondgaande brief, ns., Circulaire,
Circular, s. , zie Circular letter.
Circularity, s. Cirkelvormigheid, yr.
Circularly, adv. , zie Circular.
Circulary , adj. Cirkelvormig.
to Circulate, v. n. In eenen ctrkel bewegen.
* — , In omloop zijn , /sVereldkundig
* , v. a. In oinloop brengen,Wereldkundig maken. * , Rondreizen.
Circulation, s. Cirkelvormige beweging ,
Wederzitische
y r. * ,Omloop,
mededeeltiig van gevoelens, yr.
Circulatory ' , s. in de scheik. gebr.,
Omloorai , o. * — , adj. , zie Circular.
Circutnambiency,, s. Omringing, yr.
Circumambient , adj. On:ringend.
to Circumambulate , v. n. Rolidgaan.
to Circumcise, v. a. Besnijden (11:1 de
Jaen).
Circumciser,, s. Besnilder (bil de JOden), in.
Circumcision, s.Besn'ilding,Besnijelenis,yr.
Circumcursation , s. Rondloopen, o.
to Circumduct , v. a. ilischaffen , Vernietigen.
Circumduction , s. Rondroering. •
..elfschaffing, yr.
Circumference, s. Orntrek. *
Inhoud
(van eenen cirkel). *
Cirkel, in.
to Circumference, v. a. In eenen cirkel
insluiten.
Circumferential, adj. , zie Circular.
Circnmferentor,, s. deistrolabium , e.,
Hoek.meter, tn.
to Circumfiect , v. a. Met een kapje (A)
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teekenen. * — , Met twee accenten
spreken.
Circumflex, s. Circumflex, Kapfe ( A ), o.
Circumfluence , s. Omveoeiiing , yr.
Circumfluent, adj. Omylocifend.
Circumfluous , adj. Met water omringend.
Circumforaneous, adj. Ornzwervend Van
huffs tot Innis gaande , gelijk marskramers.
to Circumfuse , v. a. R.ondom gieten.
Verspreiden , Verbreiden,
*
Circumfusile, adj. Dat rondom kan gegoten
warden.
Circumfusion, s. Rondom gieten , o..* —,
Verbreiding, yr,
Circumgestation, s. Rondvoeren , o.
to Circumgyrate, v. a. Omrollen , Orndraaijen.
Circumgyration , s. Rontleiraailing , Om, yr.
Circumition, s. Rondgaan, o.
Circumjacent, adj. Oniliggcni.
Circumligation, s. Ombrnden, o. *
Band, m.
Circumlocution , s. Omschrijving , yr.
Onaweg ,
*
Circumlocutory , adj. Omschrilvend.
Circummured, adj. Ommnurd.
Circumnavigable, adj. Omvaarbaar.
to Circumnavigate, v. a. Omvaren, Omzeilen.
Circumnavigation, s.. Rondzeilen , o.
Circumnavigator, s. Rondzeiler,, m.
Circumplication, s. Omwinding , y r. *—,
Staat van omwonden to zijn , tn.
Circumpolar, adj. Om de poien.
Circumposition , s. Plaatsen in een'
cirkel , o.
Circumrasion, s. Omschering , Omschaving , yr.
Circumroiation, s. Orndraailing , yr,
Circumrotarory, adj. Ornwenteiend.
to Circumscribe, v. a. Insluiten,Beperken.
Circumscription , s. Beperking , yr.
Circumscriptive, adj. Insluitend , Beperkend.
Circumspect, adj. Omzigtig.
Circumspection , s. Omzigtigheid , yr.
Circumspective , adj. (Circumspectively,
adv.) Oinzigtig, Voorzigtig.
zie
Circumspectly , adv. Omzigtig
Circumspect.
Circumspectness, s. Omzigt!ghei d , yr.
Circumstance , s. Ornstandigheid y r. *
Toeval, o.
to Circumstance, v. a. In biizondere
omstandiglaeden plaats en.
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Circumstanced, adj. Gesteld. * , Wij d leopig.
Circumstant, adj. Ornctaand.
Circnins . antial , adj. Omstandig. *
s. Bijkomenae ornstan.
Toevallig. *
digheid , yr.
Circumstantiality, s. Toevalligheid ,
Afhangen van omstandigheden, o.
Circumstantially, adv., zic Circumstantial,
to Circumstantiate, v. a. Omstandig
beschrtiven.
Circumierraneous, adj. Om de garde,
to Circumvallate, v. a. Omschansen.
Circumvallation , s. 0.sehansing, yr.
Circumvention, s. Omvoering , y r., Omvoeren , o.
to Circumvent, v. a. Verschalken.
Circumvention, s. Verschalking, yr. * —,
Voorkomen , Verhinderen , o.
Circumventive, adj. Verschalkend, Bedriegelijk.
to Circumvest, v. a. Rindons bekleeden.
Circumvolution, s. Omvliegen, a.
to Circumvolve,v.a. Omrollen,Inwikkelen.
*—, v. n. Omrollen , Omwentelen.
Circumvolution, 5, Inwikkeling , yr.* —,
IIetgene om lets cinders gerold of Dat,
waarin iets anders gewikkeld words, o.
Circus, Cirque, s. Circus, (ecne road
gebouwde renbaan bij de Romeinen,)m.
Cirriferous, adj. Ilechtrankjes voortbrengende.
Cirrous, adj. Met een hechtrankje op bet
einde.
Cisalpine , adj. Cisalpijnsch, Over de
Alpen, Naar den kant van Rome.
Cisc, zie Cyst.
Cistercian, s CisterciFnser monnik, tn.
Cistern, s. Regenbak , Waterbak , m.
Cistus, s. Cistusroosje, o.
Cit , s. verk. van Citizen, Burger, Gering burger, Stadbewoner, tn.
Citadel , s. Kasteel eener stud, o., Citatel , yr.
Cital, s. Berisping. * —, Dagvaarding.
Aanhaling , yr.
Citation, s. Dagvaarding. *
"fanhaling. *
Optelling , yr.
Citatory, adj. Dagvaardend.
to Cite, v. a. Dagvaarden. *
Aanhalen.
Citer, s. Dagvaarder.*
Citess, s. Burgeres , Stadbewoonster,,yCitharistic, adj. Tot de citer behoorende
Cithern, s. Citer, yr.
Citicisna , s.
B. JoNsoN , Burgerzeden,
y r. meery
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, Stadbcwoner,
Citizen, s. Burger. *
Stedeling. * — Zimmer, tn.
Citizenship s. But gerregt o.
Cttrate , s. C . trcenzuur met eene basis, o.
Citric, adj. Tot den citroen behd01 cede,
Citf oen.. (o.
Citrinaton, s. Vet ander en in ecnegele kleur,
Citrine , adj. Cit., oenkleut ig. — , Ci
troenkleut ig kf total o.
Citron , s. Citroen, in.
Citron - colour, s. Cirroenkleur, yr.
Citron - tree , s. Citroenb em,
Citron - water , s. Citroenbrandewin , tn.
Citrul , s. Watermelocn, m.
City , s. Seed. * — , BhschsppeNke stad,
yr. , Zetel van emen bisschop
,
Inwoners eerier stad.,
meetv. *
adj. Stedellik, Steez-1,ch.
Civet , s. Civet, o.
Civet - cat , s. Ciretkat , yr.
Civic, adj. Burgerit:1 4. ; — crown, Burgerkt son, yr.
Beschaafd,
Ci,i1 , adj. Burger leh. *
Marig,
Inheemcch.*
Wellerend.*
Zed,g; l'st , List yen de sommen,
die den konivg font/Ulu toegektaan
worden, sok: De semuien ze li ven , yr.
meet y ., Liste , yr.; — law,
Burger hike wet, yr.; — year, But-get-4/4'e
jaar, (in tegensteliing van het stertekundge,) o.
s R,gtsgeleerde,(inzonderheid
in het Romern,cide regt ,) tn.
Civility, s. Beschaajdheid, Wellevend
held ,
Civilization, s. Beschaving, vi.
to Civilize, v. a. Betchaven.
Civilizer,, s. Beschayer,
Civilly, adv. , zie Civil.
Clack, s. Geklep, o. *
(Clacker ,)
Mapper, * —, in eenen verachtelfiken
zin, Geklets, Gesnap, Gebabbel, o. ;
van hier: Tong, yr.
to Clack, v. n. Klapperen.*—,Snappen.
* v, a. enkel in: to — wool, Het
merle uit de schapenwol sni/den.
Clack - dish, zie Clap - dish.
Clacker, zie Clack.
Clack - goose , zie Barnacle.
Clad, pret. & part. van to Clothe,
to Claim, v. a. ifanspraak waken op,
Vorderen, Eischen; to — a thing FROM
one , Jets vats iemand eischen.
Claim, s. ilanspraak „Vordering, vr. *—,
Refi t, om to vorderen, o.; ) to Lay
one's — in FOR., Zilne aanspraak ken
-- To, a.) to Have
gelien op;

CLAP
a - TO the throne , 41anspraak op den
from hebben; b.) to Lay — To a thing
il,wptaak op let, tvaAen.
Oa:viable acj. 1Vaarop risen aanspraak
11,7A:en lean.
Claimant, s. Die ranspra ;k op ices maakt.
Ell Claris , n. Zeket e toonen met het
klolgelui vet eetr.gcn.
to ('lam, v. a. Ttict eerie kleverige stof
°vet dekkett. , v. to. Kleverig op/ochtig
zun.
Cainact, adj.
THOMSON , Scht eeuwend.
Smeekend.
to Clan her, v. a. Klauteten sp. *—,
v. n. Klabteren, Met mocite klimmen;
I.) to — OVER Klauteten over, Overklauteten; a. ‘) to — UP an acclivity,
Eene steilte beklauteren; 3.) to — VP
TO , Klauteren tot aan.
Clamminess, s. Klevetig;iefd, yr.
Clammy, adj Kleverig, Ktant.
Clamorous , adj. (Ciamorously, adv.)
Schreetiwend, Lutdruchtig,
Ciamorousni. so , s. Luidtuchtigheid, yr,
Clamour, s. eenw. Geraas,o.
E0 Clamour, v. n. Schreeuwen; I ) to
- AGAINST a thing, Een geschreeuw
tegen lets aanheFen; ^.) to — FOR
assista,,ce Om hulp schteetmen. *—,
v. a. Orerschreeuwen , Yew-1mm.
Clamp , s. ietc, dat ter versterking van
lets enders diem, Klamp. , .Hoop
(:igchrsteenen,) m.
to Clamp, v. a. Met klampen versterken.
*
scheepsw , Lasschen.
Clan, s. Scam, m., Geslacht, (4 do
Schotten,) o. * , ilanhang, m.,
Zatnenrotting , yr.
Clancular,, adj. Heimelijk , Verborgen,
Bedekt.
Clandestine, adj. (Clandestinely, adv.)
Geheim, Heimelijk.
Clandestineness, s. Heltnebijkheld, yr.
Clang, s. Gescisal, Schel
0.
to Clang, V. Is. Klinken. * —, v. a. Doers
klinken.
Clangor, s. Geluid,
Clangorous, adj. Geluid gevend, Klinkend.
Clangous , adj. Klinkend.
Clank , s. Geratel, Geklater, o.
to Clank, v. n. Ratelen, Klateren.
to Clap. v. a. Simi tegen elkanderen
slaan ,
—, Buvoegen, Toe toegen , itinhechren. * , Les see of
onverwachts does, als Toeslaan, /Ianslaan , enz., van hier: to — spurs, Do
sporen geven; She claps her hanJs before

CLAP
her eyes, Zi hield zt'elt de oogen met
de handen toe. *
;lift ee-e yenta
kwaal Bes:metten o f 4
* ,
Met Izandgeleia,z, tref.ni_ hen , 4,,olandis
serer; I. ) to oi,c IN ('0 Be,ilatn ,
Ientand in Bedlam oAshttten ; 2.) to —
on , a.) Zetten of PI,aatsen of, ; b.) to
— ON all sirs, 411e zetien bgzetten ;
3.) tO T ) to -- ,ne's fingers
TO one's mouth , De vingers aan de;:
ni,nd engen ; I. to -- TO the door.
De den,
iaan ;
to — u p , a.)
(Haactig ) t tt see, .4 ,',ee,sgen Siai ten ;
b.) Vtstzetten ,
; c.) to --- UP
1* ( )GETITER
; 5.
t. , — 1 se-ti
UPON, Le .t ze;e1 ze:ten
Ve' zegelen;
to — a :r ck UP,N
, Iemand te ,,e ?oets
spelen , bakken.
— , v.
IC/ a :pen,
Slain. * — , de h,,ntlen kla); en ,
4 ,plaudi,eren ; I.) to – AT, In de
handen kl ,ppen 4; 2.) tO – IN TO,
(getneen ) Beginnen, De bander; aan
het are,
Clap , s. Aria/l, Slag, m. ;
thunder,
Donde rs lag. * -- ,
Sped ,
ril. *,
A
, Be,n,etting.
* —, Goedke:frirg , 7 efniciiing , A
plaudiccering, " Onderste gedeelte
van den bek eens haviks , o. ; At one
•- , Op eens, Eencklass.
Clan -board , s. Duig , vi. * inzond.
1VFddelstuk in den bodem van een vat ,
Maanstuk , o.
Clap • bread, s. Krakeling ,
Clap • dish, s. Houten bard (der beielaars
in vroegere tiiden ), o
Clap- net, s. Leenwerikennet , o.
Clapper, s. Die in de handen klgpt , ten
teeken van goedkeuring , 4pplaudicsettr.
*
, Klepel eener klok. * , Klopper
aan eene deur,, m. * — , zie Clack ,
(Clacker ).
to Clapperclaw, v. a. Schelden, Uitsehelelen.
Clarenceux, Clarencienx, s. Tweeds hermit
of wapenkoning , (in E'rgel., due genoemd
naar het hertogiom Clarence , )
Clare - obscure , s. Dag,chaduw in eene
schilderij ,
Heldonker o.
Claret , s. eene soot t van wijn , Bleekert,
Bordeauxwijn
Clarichord , s. Klavecimbaal , y r. , Klavier , o. ( yr.
Clarification, s. Zuivering (van dranke,
to Clarify , v. a. Zuiyeren;
Verliehten,
Osklaren. * ,
n. Opklaren, Verhelderen.
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Clarion, s. een blaasspeeltuig , Klaroen.
—, scheep3w , R ,,ermal , yr.
Clarionec, s. Klarienet yr.
Claritude, s. Helderheid , vr. , Glans, m.
Clarity, s. Klaarheid , y r., Glans, m.
eeae 7 hint , Scharlei ,
Chivy ,
to Clash, v. n Kiinken (door het aanraken
vin twee l ‘ge,;',, anett aanelkandet en). *—,
Pgeit e!kande, en inwerken ; ) tO –
AGAINST , Sec--ten or Bot en tegen ; 2.)
tO
TOGETH,',R. Zinc,, in st,vd zijn;
-- WITH , In ctrijd zifn met,
3.)
Aandetilcchen trgen , Tegenspteken ; to
– WITH one's Ztch zelven nspreken. * — , v. a. Tegen eikander
slain , zoo dat het een ge:ttid voortbrengt,
KI/nken met „ Dress klinken.
Clash , s. Gek!;nk Gekletter ; fig. Tegenspreken , Tegenwet ken , o.
, s. Haak ,
* –, Slot, o. of
aan een bock * —,
* - ITtndva t,el, t. * —, aan gewassen,
Rank. * —, 0 whe;zing , yr.
to
, a Toehaken, * , Ttesluiten.
* —,Toege.cien. *—, Omhelzen, Insluiten.
Clasp - arm , s. ale:
oF an Iron knee ,
, Tak van eerie ijuren knie, tn.
Clasper s. Rank (eener plant), yr.
Clap - headed- nail, s. Dniker , ni.
Clasp - hoop, s. Spijlband (om 'den mast,
enz.), m.
Clasp - knee , s. scheepsw. , Knie met 1o7
en tak , yr.
Clasp - knife, s. Knipmes , o.
Clasp - nail, zie Clasp - headed- nail.
Class, s. Klarce , vr.
to Class, v. a. Thar klassen rangschikken,
Ira klassen vetdeelen.
Classic, adj. Betrekkelijk de cede schri.vers ; van hier : Van den eersten rang,
Cla,riek.
Classic, s. Clarciek schrijver , m.
Classical, zie Class , c , adj.
Class ; cally,, adv. In klassen. * — , Classiek , 1V tar den sneak der oude Gritken of Romeinen.
Classification , s. Rangschikking in klassen, yr.
to Classify. v. a. In klassen rangcchikken.
Class i s , S. h CLARENDON , MILTON,
zie Class.
to Clatter, v. n. Rarnmelen , Kletteren ,
Klatet en (door het dikwifis tegen elkanderen slain van kiinkende dingen). * ,
Veel snapper, Zotte tail uitslaan. * —,
v. a. (Vann op lets, om het te doer
klinken , Rammelen met.

150

CLAT

Clatter, s. Gekletter. *
Verward gedruisch, o.
Clatterer, s. Leveninaker. *
Babbelaar , in.
Clattering, s. zie Clatter.*— , Verward
gedruisch , o.
Claudent , adj. Insluitend.
to Claudicate, v. n. Hinken, Blank gaan.
Claudication, s. Mankgaan, o.
Clause, s. Zinspretrk. * —, Afdeeling.
* —, Voorwaarde , vr. , Boding, o.
Claustral , adj. Kloosterlijk.
Clausural , adj. Voorwaardelijk , Foorvaarden inhoudende.
Clausure , s. Opsluiti,ug , vr.
Clavated , adj. Knoesiig , Noestig.
Clave pret. van to Cleave.
Clavellated, adj. Van gebranden wiinsteen;
— ashes, Potasch , yr.
Claviary,, s. in de toonk., Schaal, yr.
Clavichord, zie Clar; chord.
Clavicle, s. in tie ontleedk., Sleutelbeen, o.
Claviger,, s. Sleuteldrager, m.
Claw, s. Poet (van dieren of y oga ,
die met scherpe nagels gewapend is),
-, in eenen verachteKlaauw, IN.
Aiken zin, Hand * , Ki eeftschaar,
yr. * —, scheepsw. , Haak , m. (of Punt,
yr. eener dreg )
to Claw, v. a. Krabben,Klaauwen.* —,
veroud. , Vleilen; prov. Claw me and
I will claw thee, De eene dienst is
de andere waard ; I.) to - AWAY,
a.) Doorhalen , Hekelen; b.) Afdoen;
2. ) to — OFF , a.) Afkrabben ; b.)
Doorhalen, llekelen; c.)Afhouden(een
schipl; 3.) to — one OUT , lemand
geheel van zijn geld afhelpen.
Clawback , s. veroud. , Vleifer , in.
Clawed, adj. Met klaatrwen voorzien.
Clay, s. Leem , o., Klei , Vette aarde.*-7
ilarde , yr.
to Clay, v. a. Met klei bedekken.
Clay - cold, adj. Koud als de aarde, Ifskoud.
Clay - cottage, s. Leemen hut, yr.
Clayes, s. pl. Horden, y r. meerv.
Uit klei bestaande.
Clayey, adj,
Clay - ground, s. Leemige grond, Kielgrond ,
Clayish , adj. Kleiachtig , flan klei
geliikende.
Clay - land, s. Leemgrond,
Kleiland, o.
Clay - marl , s. Kleimergel,
Claymore, s. een groat zwaard.
Clay - pellet , s. Klei- of Leemballetfe, o.
Clay - pit 7 s. Leemput , Leemkuil, m.
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Clay - slate , s. Leemlei , yr.
Clay - stone , s. Leeircteen,
Clean , adj. Rein. Zuiv-er,, Klaar. *
— , Oncchzildig , Onnoozel,
Knisch.
Sierilik, Net, 7:lade/ilk ;
Rein. *
As --as a penny , Zoo zuiver alc goud.
—, ado. Gehe;1, Volkomen
to Clean, v. a. Zuiy eren, Schoon maken,
Reinigen.
Cleanlily, adv. , zie Cleanly, adj.
Cleanliness , s. Z,iy Jrheid. *
Zinkkkheid , Netht-id (in kieed:ng), vr.
Cleanly , adj Zuly er, Klaar.
,
y es end , Reinigend. * , Zdiver. Onhelmet. * Kiesch, Uitgelez,n, Net.
Cleanly, adv. , zie Clean.
Cleanness, s. Reinkeid, Netlicid. *
Naauwkeurigheid. * —, Onschutdigheid,
Reinheid, yr.
to Cleanse , v. a. Reinigen, Zuiyeren.
* , Vegen , Uitvegen. — , Schuren ,
Af3chursn; 1.) to — AWAY, Uitwisrchen,
firegnemen ; 2.) to — OF or FROM,
Reinigen van; 3.) to — OUT of ,Doen
of Vegen nit.
Cleanser , s. Reiniger,, ns. * — , Afdriyend middel , o.
Cleansible 7 adj. Reinighaar.
Cleansing, s. Reiniging, yr. * , enkel
pl., Cleans i ngs , Veegcel , o., Vuilnis ,vr.
Clear, adj. Helder, Klaar, Doorschimend.
*
Helder, Klaar, Onbewolkt. *
Klaar, Onvermengd. *
Klaar, Duidelijk. *
Klaar, Onloochenbaar. * —,Duidelijk ,Openbaar.
—, Schrander. * — , Zuiver,, Onschuldig ,Onbevlekt. 4' —, Onbevooroordeeld,
Onparti.dig. * Vrij, Niet behebd
met iets. * —, Vrij , Onbezwaard ; A —
es , ate , Ben onbezwaard good. * —,
Veilig , Buiten gevaar ; A — coast,
Eene veilige kust. * Holder (klinheed). * , Vril, Onschuldig; I am FROM or or that crime, Ik ben onschuldig
aan die misdaad. * —, adv. Duidelilk.
Geheel en al, Volkomen, Zander
*
rabat. * s. timmerl., Binnensto
van een huis of gebouw, o.
to Clear, v. a. Helder makes, Verhelieren , Ophelderen. * —, Schoon maken,
Opruinien; to — the table, De cafe!
afnemen.* Zuiveren, Regtvaardigen,
Verdedigen. * —, Reinigen. * —, Bevrijden (van lets).* —, Zuiver winnen.
Vereffenen ; to — accounts, Do
*
rekening sluiten, Liquideren; —a4hip ,
at the customhouse , Den tol van een
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schip betalen; I.) to — AWAY, Wegruimen,Wegbergen; 2, ) to — OF, FROM,
Reinigen of Zulyeren van ; to — One's
self OF a crime, Zich van eene misdaad
zuiverev; 3.) to — OFF , a.) to — ore
debts, Schulden afdoen ; b.) to — OFF
marble, lilarmer row slijpen; 4.) to -UP , a.) Ophelderen, Verklaren , Verduidelijken, Toelichten ; b.) Verlichten.
* — , v. n. Verhelderen , Opklaren ,
Helder worden ; I.) to -- AWAY , Vet.dwijnen; 2.) to - OUT FOR a place
with a cargo of lead, Met eene lading
lood naar eene plants varen on; daar
vitgeklaard to worden ; 3.) to — UP,
Opklaren, Ophelderen.
Clearage, s. Wegruiming, yr.
Clearance, s. Tolcedel, vr., Tolbriefie ,
(berry's, dat men den tol van een schip
betaald beert ,) o.
Clearer , s. Opklaarder, Wegruimer, m.,
Die of Dat opklaart, verlicht , enz.,
zie to Clear.
Clear - headed , adj. Met een holder
verstand.
Clearing, s. Verhelieren, enz., o. * —,
inzond., Zulvering, Regtvaardiging ,
Verdediging , yr.
Clearly, adv., zie Clear, adj.
Clearness, s. Helderheid, Doorschijnendheld , y r. * —, Glans, Luister, in.
* —, Klaarheid , Duidelijkheid , Verstaanbaarheid.* —,Opregtheid, Eerlijkheld , Redelijkheid. * — , Onschuld.
* —, Helderheid ( der stem), vr.
Clearshining , adj. Helderschijnend.
Clearsighted, adj. fig. Schrander,Scherpzinnig.
Clearsightedness, s. Schranderheid, yr.
to Clearstarch, v. a. Stifven ( met st(ffsel).
Clearstarcher, s. S4fiter , yr.
Cleat, s. scheepsw. , Klamp , M. ; - of
the gangway, Valreepsklamp , tn. ;— of
the tiller, Zwanenhals van de roerpen 7
Welke over den luiwagen loops-, m.
Cleavage, s. Kloven, o.
to Cleave, irr. v. n. Kleven ; fig. .dankley en ; to — To, a.) Kleven aan;
b.) Aankleven ; c.) Volgen. Aanm.
Het is thans meestal regelmatig , en
het pret. Clave 4na verouderd.
to Cleave, irr. v. a. Kloven; to — IN,
INTO, Kloven in , ann. * —, v. n.
Kloven , Splijten ; to - ASUNDER,
Vaneen splilten , Bersten , Springen.
Aanm. Het pret. Clave is geheel verouderd.

CLEW
151
Craver, s. Klover,, m.* —,Slagers41,
( um eel; beest of to haUcen,) vr.
C1 ,:dge , s. Bovenste laag van vollersaarde , yr.
Clees, s. , ,l. De twee dee;e1; van de
voete- zoodwiger dieren , welke gespleten
voest'; :lebben , alc : de koeijen, enz.
Clef, s, in de muzijk , Slcutel , m.
Cleft , part. & prec. van to Cleave ,
Kloven.
Clefs, s. SWeet, vr.
to Cleftvaft, v. a. In de spleet enten.
Cleg, zie !—Morse- fly.
t ,;., Clem, v. a. bit B. JONSON , Latex
yerho,,geren
Cle,neiwy, s. Gaedertierenheid 7 Genade.
* —, Edclmoedigheid, yr.
Clement , acij, (Clemently, adv.) Goederties en, Gen,idig. * — , Edelmoedig.
to Clench, zie to Clinch.
to Ciepe, v. a. veroud. Noemen.
Clepsammia , s. Zandlooper (der onden), in.
Clepsydra, s. IVaternurwerk, o. * —,
naan; van een vat der scheikundigen.
Clergical , adj. buiten gebruik , zis
Clerical.
Clergy , s. Geestelikheid , Priesterschap , yr.
Clergyable , adj. Regt op benefit of clergy
hebbende. * -- , Benefit of clergy toelatende.
Clergyman, s. Geestelae, tn.
Cleric, Clerical, adj. Tot de geesteltikheid
behoorende , Geestelfik.
Clerk, s. Geestelo,ke. * —, Geleerde. * —5
Klerk. * — , Secretaris. *=,, Grzffer.
* —, Koster, m. ; prov. The — forgets
that he ever was a sexton, Wadneer
Hies- komt tot iet , ke p t het zich zelf niet.
Clerk - ale, s. Kostersbier,, o.
Clerkly, adj. & adv. Geleerd. * —,
Listig.
Clerkship , s. Geleerde stand, m. * —,
Ambt , van klerk , secretaris ,enz.,o.,
zie Clerk.
Cleromancy, s. Waarzeggen door het lot
to werpen, o.
Cleronomy, s. Deel , Erfdeel, o.
Clever, adj. (Cleverly, adv.)Bekwaam,
Geschikt, Bedreven. * —, Gepast , Geschikt. * —, Schoon, Aardig , Lief.
Cleverness, s. Bekwaamheid , yr.
Clew, s. Kluwen, o.; fig. Leiddraad,m.
Clew, s. scheepsw., Hoek of Horen (van
een zeil), Schoothoren , m.; — pendant,
Schootschinkel , tn.

CLIN
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to Clew, v. a., meestal: to Clew up,
Galen en gorden.
Clew - block , s. Geitiuwblok der orderzeilen , o.
Clew - garret, s. Ceitouw (vrn een on
derzeil), o.
Clew- lire, s. Gelt ,, uiv (van een marszeil
en van alto vierkante zeilen), o.
Clew - piece , s. Stootlap (bij den schoot
boron), m.
Clew - rope , s. TOVIV
waarvan
schoothoren gentaakt
, o.
to Click, v.
een scherp geluidmaken,
Tikken.
Click a. Tikken, o. *
'M. * -,
Kink, yr.
Clicker, s. Winkelknecht , (dre aan de
deur Bens wonkels stoat, oni de klanten
in to roepen,) no. *
,
, dal
met de veeten kleppert , o. *
Klopper,, no.
cket
,
i
Cl
s. Klopper (-pan eene deur`,In.
Client ,s. Client, ( persoon , Welke door een'
advokart bediend wordt ,) on. * ,
ilfloangeling , in. en
Cliental, adj. Gal Burn‘n
Cliented, adj. Feel chenten'hebbende.
Clientele , s. vero,d., zie Clientsbip.
Clientship, s. Cliêntschap, o.
Cliff, s. Klip , yr.
Cliff, s. in de toonk. , zie Clef.
Cliffy, adj. Klippig.
Clifc, s. zie Cleft en Cliff.
Climacter, s. naam, welken icier zevende jaar na iemana's geboorte draagt ,
dat volgens het gevoelen der hogeloovige
tilden met onheil verzeld gnat, Illoordjaar,, o. Aanm. Tgenwoordig gebruikt
noon, in plaats van eimacter,, meestal
Climacteric.
Climacteric, adj. Tot een moordjaar behoorende. * — , s., zie Climacter ; het
getal 7 en g met elkander vermenigvuldigd
waken 63, dat het Groote moordjaar,
(the great climacterical year, the great
climacter , the great climacteric) gotarenid wardt.
Climacterical, adj., zie Climacteric.
Climate, s. Luchtstreek,(tene uitgestrektheld op de oppervlakte der aarde van
den evenaar naar de polen toe: in leder
derzelve beef: een versehil van een half
tour in de lengte van dag en nacht plaats,
van den evenaar tot aan de poolcit kels
to van de poolcirkeh tot aan de polen
het verschil van eene maand. * —,
Luchtstreek ,Landstreek , vr.,Klimaat,

0.* , Luchtsti eck, y r., Luchtgestel, o.
Climatic, Climatical , adj. Van de lucksstreek of Let k/imaat.
Climature, c Kilmaat,
Climax , in de redenee, ,Opklimming,
Yr., Climax,
to Climb, v. n. Klimmen ; I.) to INTO , Kiirnmen in ; 2. 00 - UP, a,)
10 - UP 011 one's hands , Op zijns
harden nacr bor(n kliinmen; b. ` to —
U p a ladder, Rene ladder opkiimmen.
* -- V. a. Bekliminen.
Clinibable , adj. Lleklimbaar.
Climber, s. iemand d e klimt Klimmer,
no. ; pro\. Haw; ctimbers have sudden
falls, Hoe hotger men klimt , hoe lager
Wren valt. , retain van zoodanige
gew6scen, die tegen eels' steun o/;klimmen,
, naam van eene
K:inoplant , y r. *
biizondore plant, Neelbloem , yr.
Clime, s, Klimaat , s., Luchtstreek ,vr.
to Clinch , v. a. Fact hotiddn met ge,lrtene
vingei s, Kltiovrien.* ,Slui ten( th,vnist).
* — , O'nkl,nken (eeneoz spiker). * ,
Be , ',,ttgeu , Staven ; to — a cab!e , Ben
zwaar tow op het al:4er stekin.
Clinch, s. Dubbeizinn'g gezegge, Wont-denris el. * — , Aeelocg , slat aan den
ankert log v ,,st is , o. , Sleek , m.; — of
a buoy, Sleek van den bueireep op het
anker ;
of a cable, Kabelsteek ,
Clincher, s. Houvast , o. * —, Die een
snedig antwoord geefe.
Clincher- work, s. Klinkwerk, Zoomwerk,
o. ; Boat built with — , Klinkwerksloop , yr.
irr. v. n. Aankleven, Kleven,
to
Zich hechten of lelemmen ; I.) to —
ore, flangen Zich hangen aan iemand;
2.) to - TOGETHER, Zamenhangen ,
Elkander aanhangen. *
a. Gil
,
SILAKSP. Prteren , Verdroogen.
Clingy, adj. Kievend , Kleverig, .danhargend.

Clime, adj. , zie Clinical. * —,
* , a. Bedlegerige zieke. * ,
welter, Iemand, die op zijn steiped
gedoopt werd.
Clinical , adj. Het bed betrefrende
Clinisch ; lecture , Verhandeling over
eene ziekte aan het bed des lijelers , yr.;
— convert, _remand, die zich op z0
sterfbed bekeert.
Clinically, adv. 21,an loot bed.
v. a. Doers
to Clink, v. n. Klinken. *
klinken.
Clink, s. Geklink , o.

CLIN
Clinker, s. zekere steep , Klinker,, vs'
zie Cinder.
*
Clinometer, s. Dieptemeter,, m.
Clinqvant , adj. U./ SHAKSP, fig. Wilds ch
gekleed. * —, s. Tridsche kleeding , yr.
weleer Omarmen , Omto Clip, v.
helzen ; van frier ook: Beperken, Bepalen;
thans : A bletan , Apnieden , Besnij icn ,
Besnoesien ( met twit schagr , bijzonder
gebruik. ten opz : gte van het geld,noeijen).
* —, iffsniiden , Korter maken ; fig. to
— one's wins, Iemand kortwieken,
Ziine magi fnuiken. * — , van woof den ,
Scher en
letters , Kort uitspreken. *
( schapen); to - OFF , Afsnijden. —,
v. n. verord. , van valken , Snel vliegen.
Clipper, s. Geldsnoeiier.* — Barbier,m.
Clipping, s. Afgesneden seek, o., Snipper,
, s. Aanhang , m. , Para. , Ver.
eeniging , vr„ Knit kelboe'l , in.
Clivers, s. ICeeperuid , o.
Cloak, s. Mantel; fig. Dekmantel ,
to Cloak, v.a. Met eenen mantel bedekken;
fig.Bemantelen, Bewimpelen; Providence
had clunked OVER the sufferings of the
priest with a protecting insanity, De
voorzienigheid had het Wen des priesters
nie. t cent beschermende krankzinnigheid
bedekt.
Cloak - bag, s. Mantelzele ,
, yr.
Cloak - loop , s.
Cloak - pin , s. Knsp ( in den muur), tn.
Cloak twitcher, m. Straatdief, m.
Clock, s. Kink, y r.; What is it. o'clock
(veer of the clock)? The loaf is het?
* —, Klink (eener knee), yr. * —,
zekere bromkever.
to Clock, zie to Cluck.
Clock - maker, s. Klokkenmaker,,
werkmaker,,
Clock • making, s. Uurwerkmaken , o.
Clccksetter, s. Die de tint wet-ken regelt.
Clock - work s. Werk ( eener kick).
Raderwerk (als van rene klok), o.
, Turf.
Clod, s. Kluit (aarde).
, in het algem.
* — Greed. *
, Klont , en.
Kizer, Kionter,,
to Clod, v. a. Met kluiten werpen. * —,
v. n. Stollen, Kinn:et en.
Cloddy, adj. Kluitig , Vol kluiten; fig.
Aardchgezind.
Clod - hopper, s. Drmmerik Domoor5m.
Clod - pate, zie Clod- hopper.
Clod - pated , adj Dom, Bat,
Clod- poll, zie Clod- pate.
Cloff, s. Overw igt van 2 pond op de
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henderd , o. Aanm. Het words ook
Clough geschreven.
v. a. Bezwaren Drukken ,
to
Binder en, Vet hinelet en,
Overladen.*
* — , v. n. Stollen, * — 5
Last ig
Door eenen last gedrukt worden.
Clog, s. Last , m., Zwaarte , y r. , Overlast. * —, °vet schoen. * —, Klomp, m.
Clogginess , s. Bezwaarnis , yr.
Clogging, s o., Belemmering, yr.
Cloggy , adj. Bezwaarlijk Hinderajle.
Cloister, s. KInos ter , o. * —, 0 pene
plaats , door zuilen omringd , in ten
klooster, enz., vr.
to Cloister , v. a. Ira ten Rooster opsluiten.
Cloisteral , adj. Kloosterlik , Eenzaam ,
( bewonende.
Alg ez. , nderd.
ered , adj. Eenzaam , Een klooster
Cloisteress , a Non, yr.
Coke, zie Cloak.
Clonal), pre r. veroud. , van to Climb.'
Clonic, adj. Stuiptrekkend, egelmatig.
to Goons, v. a. verond. , Toelipuen,
Toesmeren, Toeplakin , ToestrijA.'en.
to Close, v. a. Sluiten 5 Toesluiten
Toemaken. *
Slititen Besluiten,
Eindigen. * — , Insluiten , Beperken ,
Omrirgen. *
Aaneen sluiten , Ver.
eenigen ; I.) to — IN , a.) Insluiten ;
b.) Eindigen; 2.) tO - UP , a.)Sluiten,
v. n.
Toesluiten ; b.) Wegsluiten. *
Toeheelen;
Sluiten Zich sluiten. *
I.) to - IN

a.) 'Night closed IN again,

De nacht brak weier elan; b.) to IN UPON , Al naauwer en naauwer insluiten ; c.) to - IN WITH , zie to
Close with; a.) to — To, Sluiten you;
3.) to trpoN, a.) Overeen komen
wegens ; b.) Naderen ; 4.) to — with
(or IN WITH), a.) Zich vereenigen
met ; b.) (of IN WITH), Aannemen ;
c.) Handgemeen worien met.
Close, s. Afgeslotene plaats ,Omheining,
y r. * —, Stuiten , o. , fir ze van slttiten,
*- Besluit , Slot, Einde , o. * — ,
Pauze , 0, hottd;ng , y r.; fig. Gevecht ,
o., Wo7steling, yr.
Close , adj. & adv. Gesloten , Toegesloten , Digt. * — , Verb°, gen , Ilex%
* — , Vast, Digt , ,Gedrongen,
Don:pig , Bedoinpt.* — ,Zamenhangend,
Klevet ig * —, Beknopt , Kart, Bondig.
* —, Aaneen verbonden , Vereenigel.
* —, Naauw,, Eng ; A — alley, Eerie
naauwe laan; A — pr i soner, In eerie
naauwe gevangenis opge c loten. * — ,
Oplettend ; — study, Vi strg sttiderom
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* —,Achterhowiend.* —,iffge2tonderd,
Digt by ; A — fight ,
Eenzaam. *
Gevecht in de nabihei waarbij de
vilandtn handgemeen zn; A — jest,
fig. Eene b'tende scherts. * —, Zuinig ,
Spaarzaam; to Live —, Zuinig levers.
• —, Naauw ; prow. — sits my shirt,
but closer my skin, Het hemd is nader
Ian de rok; to Stick — To one , Iemand
Geheim ;
standvastig aankle .een. *
to Keep — , Geheint houden. * —
Digt ; to Sail — EY the wind, Dip
bil den wind houden. * —, Van nabsg;
to Follow one —, Iemand van nabil
volgen; — To, _Mgt aan of bil.
Close-banded, adj. Digt toegebonden.
Closebodted, adj../Vaauw sluitend.
Close - cropt, adj. Kart gesneden, Kaal
geschored.
Close - fisted, Close - handed, adj. Karig,
Vasthoudend.
Closely, adv., zie Close, adj.
Closeness, s. Stant van iets , dat gesloten
Naas: vheid , Engheid,yr.
is, m. *
*—,Gebrek (aan lucht), o. ,Dompigheid.
* — , Gedrongenhel d, Vastheid. *
Geiffzondering, Eenzaamheid. *
heimheid,Heimelilleheid.*—,Gierigheid,
Verbinding , yr.
Karigheid. *
Close-pent , adj. D rgt opgesloten,
Closer, s. Die sluit , enz. *
Scheidsman, m.
Closestool, s. Nachtstoel,m., Stelletje, o.
Closet, s. Kabinetfe , Kantoortje, o.
* Studeerkamer. * — , Rariteit•
ken, yr.
to Closet, v. a. In ten kabinetje sluiten.
—, In een kabinet nemen (tot een
geheim gesprek); to — UP , Opsluiten
(in een vertrek).
Closet - reasoner, s. Kamergeleerde, m.
Closet - sin, s. Geheime zonde , yr.
Closh, s. al het vet, Bevangenheid , yr.
Sluicing,
Closure , s, Sluiten, o. *
(lets waarmede een ding gesloten wordt j.
* —, Afgeslotene plaats ,Ornheining, yr.
*— , ongebr., Beslicit, o.
Clot, s. Klonter; fig. Domkop, Botterik, m.
to Clot, v. n. Klonteren.
Cloth, s. Gewevene stoffe, (het4linnen,
laken, enz., wanneer men het van
elkanderen onderscheidt door : woollen
cloth, Laken; linen cloth, Linnen,
Doek ,) yr.* —,Tafellaken.*—, Laken,
o.; to Lay the De tafel dekken ;
to Take away the --, De tafel afnemen.
• —, Doek (eener echilderie,) o.; pl.

CLOU
Clothes, Kleederen , o. meerv. , Kleeding,
yr. , Montering , y r. ; to Wear the
(black) cloth, Mantel en bef dragen
Een geestelilke ; to Wear the —,
Soldaat Z , De wapenen dragen.*
Beddedeken, yr.
Cloth- beam, s. Weversbeom, m.
to Clothe , irr. & reg. v. a. Kleeden.
* Bekleeden; fig. Verbergen; ) to
- IN, Kleeden in; 2.) to — WITH,
a.) Kleeden of bckleeden met; b.) Van
kleederen voorzien; van hier : to WITH rags, Met lompen kleeden of
bedekken. * —, v. n. Kleederen dragen.
Clothes - line , s. Droogliln , yr.
Cloth - hat, s. Hoed zonder pap, m.
Clothier, s. LAkenwerker. * —, Lakenkooper, m,
Clothing, s. Kleeden, o. * —,Kleeding,
Kleedil, yr.
Cloth-peg, s, Kleerpin, yr.
Cloth -rash s. Ras, o.
Cloth- shearer, s. Lakenscheereler, m.
Cloth-trade, s. Laken- ofLinnenhandel, no.
Cloth- weaver, s. Lakenwever,,
Cloth - worker , s. Lakenbereider,, m.
Clot-pare , Clot-roll, zie Clod-poll.
to Closter, v. n. Klonteten.
Clotty, adj Klonterig, Geronnen.
Cloud, s. Wolk, ( yerzameling van dampen
in de lucht,) y r.; fig. to Lose one's
self in the clouds, Zich in de wolken
verliezen. * —, Wolk , Zwarte ylek
D inkerheid,
(in steenen, enz.). *
y r.; to Be under a —, In noel ;
to Live in a —, Verborgen leven.* ,
Gedrang , Gewoel , o.
to Cloud, v. a. Met wolken bedekken of
verdonkeren; fig Bedroeven, *—, Donker
enaken. * — , Met wolken of zwarte
vlekken voorzien ; 1.) to — OVER
Bewolken ; 2.) to - WITH , Verdonkeren
met, door. * —, v. n. Bewolken , Met
wolken bedekt worden, Betrekken; fig.
Treurig of Neerslagtig worden.
Cloudberry, s. Dwergenoerbei , yr.
Cloudcapt, adj. Met wolken bede4, In
de wolken reikend.
Cloudcompelling, adj. Wolleen zamendringend.
Clouddispelling, adj. De wolken verdriivend.
Cloudily, adv., zie Cloudy.
Cloudiness, s. Bewolktheid, Donkerheid, yr.
Cloudless, adj. Helder, Onbewolkt.
Cloudy, adj. Bewolkt. * — , Duister,,

CLOU
Onverstaanbatzr. * — , Droergeectig ,
, Gewolkt , Wolkig,
Neérslagtig. *
Met zwarte vlekken. * , Niet
Zonder glans ; prov. — mornings turn
to fine evenings, Op regen volgt zonneschign.
Clough, s. Overwigt , (2 pond, welke
op de too pond wordt toegegeven, opdat
de kleinverkoopers niet to kort schieten ,
Cloff.
bi het uitwegen ,) o.,
Klip , yr.
Clough, s. Boegspriet, m. *
- - , Vaatdoek.
Clout, s. Lap, Lomp.
* , Lap (op een kleed, schoen, enz.),
*— , Stop (in sera kous). * —, Luier.
, Plaat (scan eene as), vr., Scheenijzer , o. * Schoenspiiker,, m. * — ,
Oesveeg , yr., Klap , on.
to Clout, v. a. Lappen, Stoppen , Herstellen. * —, Zamenlappen. * Spikers
in (schoenen) slaan ; to — UP Zamen.
lappen , Oplappen.
Clouted, part. voor Clotted, Geronnen ,
Geklonterd ; — cream, Dikke room, rn.
Comedy, adj. Lamp, Plomp.
Clout - nail s. Schoenspiker,, m.
Clove, s. Kruidnagel , m.; of garlic ,
Lookbolletje , o. ; — of cheese, Viertel
kaas , o.
Clove- gillyflower, s. soort van anjelier.
Cloven, part. van to Cleave, Gekloofd.
Cloven - footed, Cloven- hoofed , adj.
Met gespleten voeten.
Clover, s. Klaver,, vr. ; fig. to Live in
—, Weelierig levers, Als een visch in
het water levers.
Clovered, adj. Met klaver bedekt.
Clown, s. Boer. * —, Lompe vlegel ,
Man zonder opvoeding. *—, Hansworst,m.
to Clown, v. n. voor hansworst spelen.
Clownery, s. Lompheid , yr.
Clownish, adj. (Clownishly, adv.) Uit
boeren bestaande. * — 7 Lomp, Grof.
* , Onwelleveni.
Clownishness , s. Lompheid , Onwellevendheid , yr.
to Cloy. v. a. Verzadigen , Overladen.
* — , van geschut Vernagelen ; fig.
Bezwaren.
Cloyless, adj. Onverzadigbaar, Onverzadeliik.
Cloyment , s. Verzading ,Overlading, vr.
Club, s. Knolls. * — , Klaveren (op
de kaart), vr. *
Gelag , Aandeel ,
Gezelschap , o,,
o., Bi'drage , vr. *
Club, yr.
to Club, v. n. Een aandeel hetalen tot
lets , ZeIn aandeel van eene vertering
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betalen. * —, Medewerken. * —, v. a.
Bidragen.
Clabber, s. veroud., zie Clubbist.
Clubbish, adj. (Clubbishly, adv.)Lonsp.
Clubbist, s. Lid eener club , o.
Clubfisted, adj. Dikvuistig.
Clubfooted, adj. Kromvoetig , Dikvoetig.
Clubheaded, adj. Dikhooldig.
Club-house, a. Huis , alwaar eene club
vergadert , o.
Club-law, a. Vuistregt,Regt des sterksten,o.
Clubroom, s. Vergaderzaal eener club, yr.
to Cluck, v. n. & a. van eene hen, Klokken of Lokken.
*Clue, zie Clew.
Clump, s. Klomp , m. , Groot , lomp stuk,
o.,hoNt.*—,Groep of Klolt(boomen), yr.
to Clumper,, v. a. Tot klompjes vormen.
Clumps, s. Domkop, in.
Clumsily, adv., zie Clumsy.
Clumsiness , s. Lompheid , yr.
Clumsy, adj. Lamp, Plomp.
Clunch, s. Hartle klei , yr.
Clung, pret. & part. van to Cling.
to Clung, v. n. veroud., Dor worelen ,
Uitdroogen, Zamenkrimpen.
Cluniac, s. Benetlictiner monnik van
Cluni , tn.
Cluster, s. Tros (druiven , bessen enz.).
*—,Troep, Zwerm, no., Menigte (dieren,
enz.), yr. * —, Hoop, Troep (menschen,
enz.), tn.
to Cluster, v. n. In trossen gromien.
v. a. Verzamelen tot eenen troep
*
of hoop.
Cluster- grape, s. Bourgondische druif; vr.
Clustery , adj. In trossen groeiende.
to Clutch, v. a. Patten, Aangteipen,
Vasthouden (met de hand). * — ,
Omvatten (met de hand). * —, Sluiten
(de hand); to -- AWAY a thing from,
Iemand ices met geweld ontnemen. * —,
v. n. Grijpen ; to — AT, Grpen naar.
, Grijpen , o.*—, pl.
Clutch, a. Greep ,
Clutches, Klaauwen, meerv.; fig. Handen, vr. meerv.; to Fall in the clutches of
a cat, Onder de klaauwen van eene kat
komen ; fig. to Keep out of one's clutches, Zorg dragen , dat men niet under
iemands handen , in iemands magt kome.
Clutter, s. Geraas , o.
to Clutter, v. n. Geraas makers.
Clyster, s. Klisteer,, yr.
Ctyster- bag, s. Klisteerspuit , yr.
Cl sterpipe , s. Klisteerpij p , yr.
to yCoacervate, v. a. Ophoopen , Zanier).
hoopen.
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Ophooping , ZamenhooCoacervation ,
ping , yr.
Coach, s. Koch yr.
to Coach , v. n. & a. In eene koets varen
of rilden.
Coach • box , s. Koetsbok ,
Coach - fare, s. Koetsvracht, yr.
voor eene Nets, yr.
Coach - hire, s.
Coach - horse, s. Koetspaard, o.
Coach - house, s. K6etshuis, o.
Coach - aker,, s. Koetsenmaker, Riituigmaker, m.
Coach - man , s. Kee/tier,, tn.
Coach - top , s. Koetshemel,
to Coact, v. n. Zatnenwerken.
Coaction , s. Dwang, m., Dwingcn, o.
Coaetive , adj. Dwingend , DrIngend.
Zamenwerkend.
*
Coadjument , s. Wederzijdsche biistand ,
m., Hulp, yr.
Coadjutant , adj. Helpend.
Coadjutor, s. Helper.* —,Plaatcvervanger , Coadjutor (van eenen bisschop) , m.
Coadjutorship , s. ihnbt van plaatsvervanger, m.
Coadjutrix , s. Bledehelpter, yr.
yr.
Coadjuvancy , s.
Coadunition , s. Veteeniging (tot eene
massa), yr.
to Coagment , v. a. Zamenhooien , Vereetilgen , Vet zamelen.
Coa,3 mentation , s. Zamenhoo,,,ing, Verzimeang, yr.
Coagulable, adj. Stolbaar, Doe stollen
kan ; — INTO vitriol , Stolbaar tot
vitriool.
to Coagu l ate, v. a. Doen stollen. * —,
v. n. Stollen; The oil coagulated INTO
a whitish body, De olio stolde tot eery
witech t ig I igchaam.
, GestolCoagulation , s. Stollen. *
de , o.
Coagulative, adj. Dat stoning veroorzaakt.
Coagulator, s. He:gene stoning veroorzaakt.
Coagulum , s. lets gestolds, o., Klonter,
m. *— , zie Coagulator.
Coal , s. Keel, (Steenkool, Ifoutskool ,)
y r. ; prow. to Carry coals to Newcastle,
Vetgeefich werk doen, Water in de zee
dragen.
to Coal, v. a. Tot kolen branders. *—,
Met houtskool afschetien of teekenen;
I.) to - INTO, Verkolen tot ; 2.) tO
- OUT Met eene kool schrifyen of
teekenen.

CO is
Coal - basket , a. Kolenmand, yr.
Coal - black , adj. Koclzwart , Rzwart.
Coat - box , s. Kolenbak , IColenemmer, m.
Coal- cellar , s. Kolenkelder, us.
Coal - dust , e. Kolenst#: * Gnus , o.
Coal ery , s. Ko!ennviin , Kolengroel e, yr.,
zie Colliery.
to Coalesce, v. 11. Stollen. * Zich
vereenigen, Z,tmengroeü'en; to — WITH
other canons, Zich met andere natida
verazengen.
Coalescence , s. Stolling, . *
Zamen.
grocsjirsg, yr.
Coal - fish , s. Koolvisch, an.
Coal - heaver , s. Ko 'endrager ,
Coal - hole , s. Kole, gat , nTolenbok , o.
Coal - house , s. Kolend4akhuis 5 Kolenma.
gazyn, 0.
Coalition , s. Vereeniging, yr. *
Verbond, o., Verbindteftts, yr.
Coal - man, s. Kolenverkooper 111.
Coal - merchant ,
Kolenhandeldar, m.
Coal - meter, s. Kolentneter, m.
Coal - mine , s. Kilenn4n, vr.
Coal- miner , s. Koleng, aver , m.
Coal—mouse, s. Koolau-es, yr.
Coal- pit , s. Kolenkuil, m.
Poole, rn.
Coal - poker ,
Coal - raker, s. Kp lenkrabber, m.
Coal -scuttle, s. Kolenbak, m.
Coal - shed , s. Kolenhok , a. (yr.
Coal - ship , s. Kolen , chip,o., Kolenaako
Coal- stone , s. Sfeenkod, yr.
Coal - work , s. Kolenmijn, yr.
Coale, adj. Vol kolen.
Coaming , a. Hoold der luiken, o.
Coaptation , s. Schikking van deelen
elkanderen, yr.
to Coarct , to Coarctate , v. a. Enger
sunken. *—, Beperken.
Coarctation, s. Bei erking , yr.
Coarse, adj. (Coarsely , adv.) Grof, Nies
fijn. *— , Grof, Onbeschaafd,
levend.
Coarseness, s. Grofieid,
Grofheid, Onbeschaafdheid, Onwelicvendheid , yr.
COPS', s. Kust , y r.; fig. The is clear,
De kust is klaar, Er is geen gevaar.
* —' Zijde, yr.; From all coasts, Van
allekanten.
to Coast , v. n. Longs de knot varen,
* v. a. Lange de host van ... varen.
* —, De kust van . naderen.
Coaster, s. Kustvaarder,
Coasting-pilot , s. Kustloods, Leeds,
Buitenlouds, m.

COAS
Coasting, • trade , s. Kusthandel, ns.
Coat , s. Rok. * — , Kinderrok. *
IC/ceding (van
Vrcuwenrok , tn. *
eels bijz9nder beroep of arnbt), yr.;
to Disgrace one's —, Zijnen stand
schande aandoen; — of mall, Pantser,
ook:
o. ; — of arms, Wapenrok,
artuour,Wapenrok.
grapenschild, o.;
Pels , in. , Bont, Vel , (met het
haar van sea diet- ,)o.; to Cast one's —,
Vei Yellen, Het v,1 alive; pen,(gelijk b. y . de
slangen doers); A hawk oldie first—, Een
Kleeding,
batik van twee jaar. *
; fig. to Turn —, Zt'ne partij Ter
latest; prov. You must cut your — according to your cloth, Gij moet u naar de
onstandigheden schikken; 4 o Beat one's
Iemand den rug wanehen , Hem
afrossen.
to Coat, v. a. rekleeden, Bedekken.
Coat - card, s. Prentje, o., zie Courtcard.
Coating, s. Beieksel, o.
to Coax, v. a. vulg. Vleijen, Flikflooieen;
to —one INTO accepting a post, lemand
door vleijende woorden tot het aannemcn
van een' post bewlen.
Coaxer, a. Ilikfloover, nt.
Cob, s. veroud. of provinc., Spin, yr.
to Cob, v. a. bit soldaten en zeelieden ,
41km:fen, d. i. met 'lone? 1, enz.
slaan.
Cob, s. Iloofd, o. * —, Ronde knop,
Knop. * —, Bal. *
Teell.i al.
Persoon, Individu. "
Vrek , Gierig
aard. *
, Piaster. * —, Prop, tot
voeding van vogels, m. *
Diet- met
een' teelbal , o. *
Klophengst, m.
Cob, s. Dubbele hit, m.
Cob, zie Sea - cob.
Cobalt , s. zekere delfstof, waaruit men
rottekruid verkrilgt , Kobalt , tn.
Cobaltic , adj. Kobaltachtig.
to Cobble , v. a. Lappen.
Knoeijen.
Cobbler, s. Schoenlapper. —,Knoeifer
an.; prov.
keep to pmr last,
Schoenmaker,, blijr bij uwe leest.
Cobble - stone , zie Bowlder - stone.
Cobb:;;, adj. Dik, Stork.
Cobcal , s. Oostersche mull, yr.
Cob - coal, s. Groote rondo kool , yr.
Cob - iron, s. Haardi,*zer, Vuturijzer,, o.,
Bak, m.
Coble , s. Vissehersboot, vr.
Cob - loaf, s. soort van kick.
Cob nut, s. Notenspel, o.
Cob • stone, sic Cobble - stone.
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Cob - swan , s. Zwaan , die veoraan
zweint , yr.
Cobweb , a. Spinryeweb , o.
adj,
*
Dun. *
Zwak.
C.icagne , s. L:4ilekkeiland, o. *
Louden met zijne voorsteden.
Cocciferous , adj. Bessendragend.
Coccolite zie Berry - stone.
Coccuins indicus , s. Indische bee, yr.
Cochineal , s. Schatlakenworm,
,
Konzenlife , yr.
Cocheneat - oven , s. Konzenilleoven , rts.
Cocheneal- tree , s. Konzeniljeboom 7 tn.
C,chleary,, adj. Scnroefvormig.
Cochleated , adj. Schroefvormig.
Cock , s. Haan, (mannelje eener hen ,)
m.; fig. to Tell a story of a and a bull,
Eene vertelling van inoeder de gaps
doer; to Be on hoop , cock • a • hoop ,
Het haantje van de baanziji2, Hoovaardug zips. in het algemeen van kleinvogelen , Illannetje, 0., (doch dan.Ooor
name/. in zainenst. , als Cock • sparrow,
Mannetjesmosch.) *
Weerhaan,
Windwii zer.
Kraan (aan een vat
enz.), m.
Kerf (in eenen pe),
, Haan (van een geweer).
y r. *
*
Oveswinnaar,,
Hanenge*
kraal , o. *
Opper, Kleine hoop
(hooi), tn. * —, Kleine schuit, Sloep,
vr.
Optoorksel (van ten' hoed), o.
*
Stijl (van een' zonnewilzer),
*
Evenaar (eener balans), m.
to Cock, v. a. Opzetten,Ophouden.*—,
Optoornen. *
Den haan 'van (een
geweer) overhalen. * "Ian oppers
zetten, Opperen; fig. to — the nose,
Den netts opts ekkess , ten teeken van
verachting ;) to — the ears, De ooren
opsteken. —, v. n. Trotsch zsjn, Zich
veel unbeelden.*
Hanen ajregteu tot
een hanengerecht.
Cockade, s. ICokarde, yr.
Cock - a - doodle- doo s. Hanengekraai,o,
Cock - a- hoop, adj. Zegepralend,Tr,tsch.
Cockatoo, s. Kaketoe , yr.
Cockatrice, s. Baz :liskus , (een diem,
dat risen waande nit een hancnei voort
to komen ,)m.
Cock - ba;rd , s. Ho:renwaard, tn.
Cock - bill , als : The anchor is a —,
Het anker is klaar om to vicious.
Cockboat , s. Kleine boot, Sloep, vr:
Coe:brained, adj. Hersenloos,Onbezonnen.
Cockbread , s. Huisbakken brood 2 o.* —,
kheepsbeschuit , yr.
Cuckbroth,

Haneusoep , yr.
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Cockchafer , s. Meikever,, m., zie Chafer. Cocoon , s. Cocon , tn. , Popfs , e.
Cock - crowing , s. Hanengekraai , o. ; I Coctile, . adj. Gebakken, Gebrand.
Coction , s. Koken, o., Koking , Bakking ,
fig. Morgenstond . Dageraad , tn.
to Cocker, v. a. Liefkozen , Troetelen , yr. , Bakken , o. * — ,Spijsvertering, yr.
Cod , s. Kabelfaauw,, m., of Leng , Welke,
Toegevend zin omtrent (iemand).
Cocker , s. Die kemphanen voedt , of gedroogd zlinde , den s tokvis eh oplevort, yr.
daarvan een liefhebber is, Liefhebber Cod , s. Schil . vr. , Dop , nt. ,Zaadhtlide.
* — , Hoofdkussen , o.
van hanengevechten . in.
Cockerel , s. Haanye , o. , jonge haan, in. to Cod , v. a. In eene schil of 'lop sluiten ;
Cocket , s. Tolzegel. l': —, Totbrieffe, o. Codded grains . Peulvruchten, yr. meerv.
Codder,, s. Verzamelaar van peulyruchCockeye, s. Kara4nhaak , tn.
ten , in,
Cockfight, s. Hanengevecht , o.
Code, s. Burgerliik wetboek , o.
Cock - fighter, zie Cocker.
Cockhorse , s. Stokpaardje , o. * —, adv. Codfish, s. Kabeljaauw,, tn., zie Cod.
Te paard, Op zit; paard; fig. Trotsch. Codger, s. Gemeene gierigaard , m.
Cocklane , s. gemeen , Vrouwelile schaant- Codicil , s. ilanhangsel (eens testaments),
Codicil , o.
deel , o.
Cockle, s. Wilde klaproos , Korenroos, Codille , s. Coddle, (eene uitdrukking in
Yr. * —, Onkruid. * —, Zaad , o. ; het omberspel en quadrille ,) yr.
The — of rebellion, Het zaad des op- to Codle , v. a. Zachtfes koken , Sloven.
Codling, s. Kookappel , on.
roers.
Cockle, s. Morsel, (met eene schroefvor- Codling, s. jonge kabelfaauw,, tn.
Coeflicacy,, s. Zamenwerking, yr.
mige schelp ,) yr.
to Cockle, v. a. Schroefweze draaijen Coefficiency , s. Medewerking , yr.' —,
of maken. * — , v. n. Kronkelen , Plooi- Zamenwerken , o.
Coefficient, adj. Medewerkend. * —, a.
Jen. * — , van de zee , Schuimen.
Cockloft , s. Hanebalk , in. * — , Mit- in de algebra, Cobfficient , tn.
Coeliac, zie Celiac.
ring , yr.
Cockmaster,, s. ilfrigter vats hanen veer Coeliac - passion, s. Buikloop , (waarbf
de splizen onverteerd wooden uitgeworde hanengevechten , tn.
Cockmatch , s. Weddingschap bee een pen ,) tn.
Coemption , s. Opkooping (tier ganscht
hanengeyecht , yr.
Cockney, s. in eenen verachtelliken zin , hoeveelheid van jets), yr.
Londenaar,, Londensche lafbek ,tn,* —, Coequal, adj. Gelik ; — WITH, Gei4'
aan , met.
Wittebroodskindje , o.
Coequality, s. Geltileheld , yr.
Cock - paddle, s. een visch.
Cock - partridge, s. Blannetfespatrils, tn. to Coerce, v. a. In Loom houden, Beteg-,
gelen.
Cock - pimp , s. Poi, m.
Cock - pit, a. Hanemat , y r. * —, op Coercible , adj. Dat kan of moet betengeld
schepen , plants , Ilaar de gewonden worden.
worden behandeid , Slagverband , o.
Coercion, s. Beteugeling , y r. , Bedwang,
(door straffen ,) o.
Cock's - comb, s. Hanckam , m.
Coercive, adj. Betetigelend , (dat de
Cock's footgrass , s. Hanevoet, no.
magt , of het gezag heeft , om to beCock's - head , s. Esparsette , yr.
teugelen.)
Cock - shut, s. tivondrchemering , yr.
Coessential , adj. Van de zelfde eigenschap.
Cockspur,, s. Hanespoor,, yr.
Coessential: ty , s. Gelikvormigheid , yr.
Cockstone , s. Hanesteen , m.
Cock's - tread, Cock's - treadle, s. Hane- Coetaneous , adj. Even end, Van de zelfde
tred , m.
fat-en.
Coe ternal , adj. (Coeternally, adv.) Gelik
Cockstricle , s. Hanenrchrede , yr.
eeuwig.
Cocksure, adj Getrobst , Geheel zeker.
Cockswain, s. Bevelhebber eener sloop, Coeternity , s. Bestaan van eeuwigheid
of to gelijk met een ander eeuwig wezen,
Kwartiermeester in eene sloop , tn.
Cockthrowing, s. Have nslag,(een spel,)m. o.,Gellikeeuwigheid,MedeFeinvigne id, yr.
Coeval, adj. Van geliken ouderdom ; Cockweed , s. Hanenkruia, o.
WITH , Even oud ale. Aanm. In plaatt
Cocoa, s Kokosboorn. *--, Cacaoboom , m.
Cocoa-nut, s. Koko,snoot.*—, Cacanoot, yr. van with vindt men ook to, schoon minder
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geed. • — s. Thigenoot, m. en yr. Cog, s. (Invattende) tand (van een
Coevous , adj. weinig gebr. , zie Coeval; rad), m.
- TO a thing, Even end als iets.
to Cog , v. a. Invattende tanden in (een
to Coexist, v. n. Te geWe bestaan; to rad) waken.
- WITH a thing, Geliktfidig met lets Cogency , s. Kracht, yr., Permogen, o.
bestaan.
Cogent , adj. ( Cogently , adv.) Onweder.
Coexistence, s. Geliktildig bestaan, o.; staanlijk , Beslissend, Maggg.
- WITH a thing, Gelijktjdig bestaan Cogger, s. Flikflooier, m.
met lets. Aanm. In plaars van with Coggery,, s. Bedrieger, yr.
vindt men ook to , dat echter minder Cogging , adj. ledriegelijk. *
a. Bo.
geed is.
dreg, o.
Coexistent, adj. Geli.ktdig bestaande; Cogglestone, s. Keisteentfe, o., zit
WITH a thing, GelEktijdig met jets
Bowlder - stone.
bestaande. Aanm. In plants van with Cogitable , adj. Denkbaar.
komt to ook voor, dat echter geene na- to Cogitate, v. n. Denken; to — UPON,
volging verdient.
Denken aan, op.
to Coextend, v. a. Even ver nitstrekken, Cogitation, s. Denking. *
Overdenals een ander of jets antlers ; to Be king , yr.
coextended WITH, Eene gelijke uitge Cogitative, adj. Met denkvermogen hestrektheid hebben met.
gaafd. * — , In overdenking z#nde.
Coextension, a. Gsljke ultgestrektheid, 'Cognate, adj. Verwant. *
s. Bloodyr.; — of the spirit WITH the body, verwant van moederszijde, m. en yr.
De gelfike uitgestrekthed van den geest Cognation, s. 4anverwantschap, yr.; z.)
met het ligchaant.
Those two vices are of near — TO
Coextensive, adj. Zich gelijkelik
ingratitude, Doe twee ondeugden zilts
strekkende ; — WITH , Eene
met de ondankbaarheid na verwant; 2.)
uitgestrektheid hebbende met.
The — of two words WITH each other,
Coffee, s. Koffii, yr.
De verwantschap van twee woorden met
Coffee - berry, s. Koffif boon , yr.
elkander.
Coffee - cup , s. Koffilkopfe o.
Cogniac , s. Cognac, ns.
Coffee - house, s. Koflijhuis, o.
C ognition, s. Kennis, Wetenschap,
Coffee • kitchen, s. Keil' machine , yr.
komene overtuiging, yr.
Coffee • man, s. Koffijschenker,, Koffif- Cognitive , adj. Het vermogen hebbende
huishouder,, m.
om to weten.
Coffee - mill , s. KoRmolen, m.
Cognizable, adj. Waarvan de regter kennis
Coffee - plantation, s. Koffliplantaadje,yr.
meet nernen.
Coffee - pot, s. Koff kan , yr.
Cognizance , s. Regterliike kennisneming,
Coffee • room , s. Koffijkamer, yr.
Cognitie. * — , Leus, (door welke leCoffee tree, s. Koffiyboom , m.
mand bekend is ,) yr.
Coffer, s. Koffer,tn.
inzond. Cognizee , s. Degene, aan wien eenverval
Geldkist , yr. *
on de botowk., Laagste van leengoederen toegekend is.
gedeelte van eels kroonwerk.* in de yes. Cognizor, s. Degene, door wien een verve
tongb.Verdek (in eene drooge gracht), o. van leengoederen toegekend words.
to Coffer,, v. a. In kisten opleggen; to Cognominal , adj. Den zelfden naamvoePerzamelen, Potten.
rende.
Coffer :dam , s. Steenkist , yr.
Cognomination, s. Toenaam,Familienaam.
Cofferer,, s. Schatmeester. *
, Hof *
Bjnaam, tn.
maarschalk, no.
Cognoscence , s. Wetenschap, Kennis, Yr.
Coffin, s. Doodkist. * —, van eenpaard, Cognoscente, s. (pl. Cognoscenti), KenHoof, y r. * Pastilvorm, * —, ner, no.
Peperhuis, o.
Cognoscible , adj. Kennelajk.
to Coffin , v. a. Kitten.
Cognoscitive , adj. Kennend ; — faculty,
Coffin • bone , s. Hoefbeen , o.
(ker, tn. Kenvermogen, o.
Coffin - maker, Coffin - man, s. Kistenma- Cognovit , s. Erkenning van 'sklagers
to Cog, v. a. Flikflooijen. * Bedriegen; eisch, yr.
to — a die, Eenen dobbels:een verval. Cog - wheel, s. Tandrad, o.
schen. * —, v. n. Liegen.
to Cohabit, v. n. Zamenwonen, In do
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zelfde plaats wonen. * Zamenwonen
(all man en vrouw).* —, In het zeifde hui
wonen; to — WITH one , Met iemand
zamenwonen.
Cohabitant , S. Medeinwoner , m.
Cohabitation , s. Zamenwoning , (in de
zelfile plaats, als raan en vroznv , in
het zelfie finis, ) yr.
Coheir, s. MedeUrfgenaant , m.; fig. —
IN Deelgenoot aan , in.
Coheiress, s. Bledee, fgename , yr.
to Cohere , v. n. A.tneen hangen , Zamenhangen ; to — WITH , a.) Zamenkungen net; b.) 01 Breen komen met.
Coherence , Coherency, s. ZamenhangiNg
( der onderscheidene deelen van eenig
ligchaarn, door Welke eel in zi,n geheel
blifft), y r. * —,Zamenhang, ( V an eene
rede,) tn.; to Have a coherence WITH,
Zatnenhangen met.
Coherent, adj. Zamenhangend; — WITH,
Zamenhaugend met. Aanm. School; to
in plaats van with oek y oorkomt, yerdient
het laatste evenwel de voorkeur.
Cohesible , adj. Veer zamenhanging vatbaar.
Cohesion , s. Zamenhanging , yr. , zie
Coherence in de I. beteek.
Cohesive, adj. Zamenhangend.
Cohesively, adv. Met zamanhang.
Cohesiveness, s. Zamenhanging yr.
to Cohibit , v. a. hv,erhouden, Bedwingen.
to Cohobate , v. a. bi7 scheik.,Ten tweeden
male oven halen
Cohobation , s. Tweed° scheikunstige overhaling , yr.
Cohort, s. in het kre,'gsw.. Cohorte , yr.
Cohortation , s. veroud. , Vermaning,vr.
Coif, s. Mute, Kap, y r., Hooldhulsel, o.
Coifed , adj. Gemutst. Gekant.
Coiffure, s. Hoofdtooisel Kansel , 0.
Coigne, s. Hoek, tn. * — , zie Quoin.
to Coil , v. a. scheepsw., (Eenen kabel)
opschieten In de rondte leggen; to —
Zich nederylifeez; to
one's self UP
--- UP one's legs under one's chair, ZU'ne
beenen onder zUn' steel verbergen.
Coil, s. In de rondte gelegde kabel, m.
Romoer, Getier, o.
*
Coin , s. Hoek, 7n.
Coin , s. Blunt, Muntspecie, yr.
to Coin, v. a. Munten ; fig. to — a lie,
Eene logen smeden; I coined my breath
INTO words, Ik brag: mine stem tot
woorden.
Coinage , s. Munten , 0. *
Munt,
Muntkosten,
Muntspecie,

COLD
meerv. * — Verzinning Verdichting,
Uitvinding ( van lets kwaads), vr.
to Coincide, v. n. In Uzi punt zemenloonen,
Overeen sternness , Overeen komen ; x.)
to — IN opinion, In gevoelen overeen
komen ;
to — WITH, Overeen stemmen
met.
Coinc i dence, s. Zamenloop, m., Zamentreffing. * Overeenstemtning , yr. ;
The — of the planes of this rotation
WITH on: another , Het zamenkomen
van de vlakken dezes owloops in den
punt.
Coincident , adj. In het zelge punt zeemenloopende. * — , Overeenkomstig ;
All that is perfectly — WITH the ruling
principles , Dot alles stew volmaakt met
de heerschende beginselen overeen.
Coincides. , s. Die of Drat eve, een komt.
Coindication s. Medcaanwifrelug , yr.
Coiner, s. Blunter. * —, Vacche munter.
* — , Verzinner (van ices kwaads), m.
Coistril , s. jag., Valk, die niet op
de prooi los durft, Slcchte yalk. * —,
Laf bek , an.
Lafaard. *
Coit, s. TVerpschif, y r., Werpsteen ,
zie Quoit.
Coition , s. Zamentrefflng van twee ligchamen , yr. *—, inzond Bifslaap ,
Bijclaping, Vleese4ke gemeenschap, yr.;
— WITH a female, Slapen eenevrouw, 0.
to Cojoin , v. a. Merle aanhechten.* —,
V. ts. Zich verbinden ; to — WITH a
thing, Zich tnet iets verbinden.
Cojuror,, s. Die de geloofbaatheid van
een' ander' lezweeet.
Coke , s. Ontzwavelde kool , yr.
Colander, s. Zee!,
* — , Ell treerdoek
Zijgdoek ,
Coladon , s. Zyting , Doorzifging, yr.
* Gazifie, Doorgezde, Deot4gsel , o.
Colbertine , s. score van kant.
Colcothar,, zie Crocus in de laatste bee
telkellis.
Coll, adj. Koud; fig. Kortd, Koel, Niet
hat ts tog , .Viet driftig ; ook : Niet
harteluk ; to Be — TOWARDS one,
Koel jegens iemand zifn. *
s. Koude.
* — Verkoudheid, yr.
Cold - hearted , adj. Ongevoelig.
Co l dish, adj. Koudachtzg.
adv. , zle Cold.
Coldness , s. Kondheid yr. ;
TO one,
Keelheid :eget! iemani
Cold - snort , adj. van metalen , Broos,
wanneer een metaal kola
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1 Been garen. * — , Ajleiden , Bes lui ten ;
Cole, s. Kool , (de tuinvrucht ,) Yr.
Cole-flower, s. Bloemkool , vr.
' — one's s,. I f, Zic,', van eene ye; baa,d;eid
Cole() -oral, adj. Met dekschilden , Schild- herstellen ; I.) to — FR -)1,1 , a.) Verzqinclen van, lilt ; b ) 0 pinaken of
vleut elig.
Afi:?1,fen aril; 2. ) to — INTO, a. ) Vet-Colese,d, s. Koo'zaad , o.
vr.
zameien
in ; b.) to — INTO a sum , To;
Colewcrc , s. ( oene keel,
Coln, s. Koliik , o., Dat nil ielit , vr., erne som verg3tle,en.
Bnikwee , o. * — , adj. De ingewanden Collec , aneou,, a,:j. re n pat d, kices
gegaard.
aand. e-ide.
to Colla >se, v. n. Za,nenvz!!len ; My Collected, adj. Be,lar, ri , Kalil.%
father c,i l lapsed into his chair, 111-1.in Collectedly, ad,. Te zamen.
Collec,edness, s. Bediffr.illeid,K,timie, yr.
vader via Op zijn' stoel.
Collectible, a.ij. [re; g iihrihior.
Collapse, S. Za ,nen7zrimpen , a.
Collar, s. lialsVa, In.; pr,v. to Slip Collection, s. 14,Tag ,:dering , Verz msthe —, U . t de k;eni geraken. * —, ling , (het vei zawel ,n.) * -- , V; ziimelirig , 'het verzamel,,'e.) * — , Zan.e3Ilaam , o. * —, 1,7,-aag . in. * — , Rol
vattivg (van eon betoog), yr.
Yleecch , o., Ro'lede , vr.
to Collar , v. a. B6-* tin kraag ratten. Collec itious, adj. Vefrgadard , .B6,eenge* — , ( ileesch ) Roller; , Tot eene rol gavel.
C.,11ective, adj. Verg derd , 13,„'leen,o:e.
ophinden.
Collarage, s. Belasting op de harnen der paid. * — , Zan2,.,nva: rend. 4' - - , in
de spraakZ.. , al,: A — n1/4 . 1111 , Eery vet.
trelepaarden , yr.
Collar- beam , s. Dwars balk , In. * —, zainelei.-.,' naairwoord.
scheepsw. , Balk van de luizepleeht , in. C>illec..ively, adv. , zie Collective.
Collectiveness, S. Verzaineling , illenigte,
Co l lar-bone, s. Sleutelbeen , o.
Collar• day, s. Ordedag , (waaro gi de ilia, ca, vr.
ridders van den kouseband hunne teekencll Collector, s. Verzan:elaar. * —, G oarder, tn.
dregen ,) in.
Collared, adj. Van ee ,i^ balsband y oorzien. Colleccorship , s. Gaarilerspost. * —,
to Collate, v. a. VergelÜken, Collationeren. ColleeteuripNt , m.
*— , Aansiellen ; 1.) to — one TO a Collegatary,:-. MedeErfgenaam , tn. en vr,
living , lemand °tile pleats (z ie Living) College , s. Genootcchap , College, o.
• e y en ; 2. ) to — a thing WITH another, *— , Kweele ,chool , Vi.
Collejal , a ij. Tot een geeootschap of
lets met lets ander . c vergelOen.
Collateral , adj. (Collate v a ly . adv.) eene kweek)chool behoorende.
Zildeling,ch. * —, Evenwiidig, Parallel. Collegian, s Lid van een genootschap of
* —, in regten , Col lateraal , In eene van cene kweekcciiool , 0.
Collegiaie, ai:j. Een coilegie hebliende.
ziideling c che Ionic y erwant.
* —, Ale een 6olle,ff ie ingerigz. * —,
Coliate-a l s, s. pl. Zlidelingcche bleedYerwanten , in. meet v. als : A — church , Bone stft,k,rk. * — ,
Collation, s. Ve-geliiking ,C4latie.* —, s. Lid van een c,illegie, o.*—, Student, m.
Be lieving (vin tens kei kei,ke bedie (;oiler, s, weleet ; Kraag , in.* —, thans :
ping), Collatie , yr. * —, Tusschel.- Kis (van eenees ring, waarin de steer;
gevat is), yr.
malts:/d, m. , Collation , o.
Collatirinus, adj. Doer de bijdragen van Coiletic, adj. Klevend. * —, s. Dint,
yr. en o.
velen vergade , d.
Collator, s. Die arschri lieu vergelijkt. to Collide, v. a. Tegen elkander slain.
Collier,
s. Kolengraver. * —, Kolenkoo* —, Dic eene kerke*e bediening
Leer, m. * — , Kii/enschip, o.
begeell , Collator, in,
Colliery, s. Kolengroeve , y r. *— , Koto Colland, v. a. Zamenpriizen.
lenhandel . m.
Colleague , s. ilinbtgenofit . na.
zie Cauliflower.
ue,
v.
a.
q
Colliflower,
to Collea
Vereenigen ; to —
to Colligate, v. a. Zimenb bidet:.
WITH , Vereenigen met.
Colleagueship, zie Partnership. Colligation, s. Zan/ill/tiding, vr.
Collect, s. Kart gebed , 0.
Collimation, Collineation,s. Beddeligg ,
to Collect, v. a 1lergade7 en., Verzamelen, vr., Mikken , o.
11
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C4liqtrable , adj. Lig., ontbindbaar, Ligt
oilosbaar.
Coiliquament , s. Oplossing, (de sto e,
waasin lets door smelting of cntbinding
0/gelost is, ) vr.
Colkquant , adj. Oplossend, Smcltend,
Ontbintiend.
to Coll , quate , v. a. Oplossen, Smelten,
Ontbinden. * — , v. n. Opgelose wet den,
Smelten.
Colliquatien
s. Smelting, Oplossing ,
OnmituurkIke vetOntbinding. *
dunning der die; lijI e vochten, yr.
Colliquative , adj. Oplossend, Smeltend,
Ontbindend.
Col liquefaction , s. Oplossing,Ont binding,
Smelting, yr.
Collis on , s. Zanienstooting. * — , Betting, yr.
to Collocate, v. a. Plaatsen, Rangschik
ken.
Collocation , s. Pleatsing, Rangschikking , yr.
Collocation, S. Zamenspraak, y r., Ge
Sh1 ck,
CC)11oeutor , s. Medespreker, m.
to Collogue , v. a. veroud. ,
Bedotten.
*
Collop , s. Dun sneedfe y leesch, o. ;
Scotch collops , Ka airj es * Kind,o.
Colloquial, adj. (Colloquially, adv.)Bij
, In het
sv;ize van zamensptaak. *
dageliiksche yerkeer.
Coltoquisc , zie Coilocutor.
Colloquy, s. Zamenspraak,Y r., Gesprek,o.
Collow,, zie Cony.
Colluctancy,, s. Tegenstsildigheid , yr.
Collimation, s. Stlijdigheid, yr. *
Tegenstand, tn.
to Collude , v. n. (in eenig bedrog)
Zamenspannen.
Colluder, s. Nedestander , m
Collusion, s. Bedriegeliske zamenspanfling , Yr.
Collusive , adj. ( Collusively, adv.) Op
bet aamd.
eerie beds legeliike
CO; itt31 eness , s. .tiedtiegelkheld, Perradelii,, khcid, yr.
Colluso- y, adj. Gemeenschappel'&k eenig
bed,se plegende.
. s. Roet ( van kolen), o.
to Cully, v. a. Met roes bemorsen; fig.
ZWal t waken , Verdonkes en.
Collyrium , s. Oogenzalf, yr.
Colmar, s. store van peer.
Colocynth , zie Coloquintida.
Colon, s. in de ontleedk. , Kronkeldarm ,

COLT
, in
Karteldarm , ifarsdarm , tn. *
de sttaakk., Dhbbel punt, o.
Colonel , s. (s, reek t Kurnel), in het
, Colonel , in.
k;
welcy,, Colouelship, s. in het krijgsw.,
Coloneltchap o.
Colonial , adj. Coloniaal.
Colonist , s. Viaplanter,, Colonist, tn.
Colonization, s. Colopisatie, yr.
to Colonize , v. a. Mc; voikilantelingen
voolzien, Coloniseren.
Colonnade , s. Ire de bosimik. , Colonnade,
Zuilen; , yr.
Colony , s. Volkplavting , yr.
Colophon , s. Einde vein een bock, waar
eeoc .yreuk of de swam des drukkers
sir at, o.
sort ran gvanaat.
,
Color
Colophony , S. Sciege hat's, 5.
Coloquinticla , s. Kdokwintappel, m.
Coloi ate , adj. Gek,e;:rd.
Coloration, s. 171erring , vr.
Cotor2ture , s. Sietaden in de toankunst,
O. 112°C1V.

Co l orific , adj. Kiev, en voortbrengende,
Klearend.
Co!ossal , adj. Colossaal , Reusaclaig.
Colossean zie Cok,ssal.
ColoEcum s. Coliseun; (u Rome), o.
Colossus, s. Colossus, Kolas,
Colour , s. * , Vet , y r. , Bloc,
m.; fig. Bewimpeling , vr.; zie ook
Colours.
to Colour, v. a. Kleuren, Verwen ; fig.
J3ewitic eel?; He coloured his 1.e wri
a specious show of truth , Hi; bewimpelde
zitne leogen , om haar Bert' selliin van
raarheia to geven. * —, v. n. Kleuren ,
Kleut k:1";gcn, Blozen; i.) to — AT,
Biozen over, b- 2.) to — u p , als ;
to— ur with shame, Van schaamte blozen.
Colourable , adj. (Colo'lrably , adv.)
Schünbaar. * — , Schoonschiplend.
,
*
Colouring, s. Scl:oone scl*; ,
Coloriet , o.
Colourist ,
Schilder,, die zich bijzonder
op Let coloriet yerstaat, in.
Colott- l oss, adj. Klen; loss.
Colours, s. plur., zie Colour; inzond.
Standaat d , Vaandel ,o., Vault, yr.
Co ! staff, s. Di aagstek, (em lets tusschen
zich in op de sehoudes s te vervoeren ,) tn.
Colt, s. Veulen , o.; fig. ,I6nge lafbck.
, OnJrvat en mensch , 717.
*
to Colt, v. n. Da; tehn, Lluppelen. * — ,
v. a. nor den gek hokden, Begekkers,
Vuor bet Mile 14011(:CB.

COLT
Colter, s. Konter , Ploegkouter,, o.
Coltish, adj. Venlenachtig ; fig. Dartel ,
Uitgelaten Vrolitk ,
ooddronken.
Colt's—foot, s. flocieblad , o., Paardenklaauw , tn.
Colt's - tooth, s. brj love warden, Onvolkomene tend, m.; fig. Gehechtheid
can ferg-dige vet waken , yr.
Colubrinc, adj. S' (iv y °, wig, Slangachtig;
fig. Bedriegelijk ,
,
Columbary, s. D p irenkot , o.
Columbine, s zekere plant , Akelei. *
Colons:Vise , vr.
Columbite, s. zekere erts.
Columbium, s, een metaal.
Column , s. Zull. *
, Kolom. *
, in
het kJ ;;gsw. , Colosme vr.
Columnar , adj. Zailsiviize.
Colure, s. 1n de staid, ijksb. ,Kruiskring ,
(een van zekere twee elkander denies uisende groote Cat kels der steer,) tn.
Coma, s. Thar, o.
Coma, s. in de geneeck., Slaapziekte, vr.
Comarc , s. baj SHAKSP. , Contract, o.
Comate, s. Meeker, Kamerand ,
Comate, adj. Hirig.
Comatose, adj. Met de slaapziekte ge/meld.
Comb, s. Vale * —, Honigraat , vr.
Comb, zie Coomb.
Comb, s. Karat, m.
to Comb, v. a. Karmen.* Roskammen.
Combat , s. Gevecht o.
to Combat , v. n. Vechten , Strifden ; t.)
tO FOR , Sttijelen Ow; 2.) to Strijden wet. * —, v. a. Bevechten ,
B es t rifden.
Combatant, adj. Strijdend.*
s. Pechter,
Stripier — Fos; an opinion, Verded . ger
van een geveelen. *
Besttlider ,
Tegenpcir,
e r ,
.
Combater s. ongebrnik., zie Combatant.
Comb- bird , s. eon Amerik. vogel.
Comb- brush, s. Kamborstel,
Comb- case, s. Kai! doos , yr.
Comber, s. Kammer. * —, Wolkammer,m.
Comb - fish , Kammossel , yr.
Combinable, adj. Vereenigbaar.
Combinate, adj. boo SHA.KsP .,0 ndertrouivd,
Verloofd. * —, Vistge.aeld.
Combination, s. Vet e,niging , Zamenvoeging , vr.; to Be in — WITH, Verceotigd
zfin feet.
to Combine, v. a. Vereenigen , Zamenvocgen , Verbinden ; a.) to — IN ,
Verernigen , tot; 2.) to — WITH,
Vcreen . gen met. * , v. n. In verband
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Zismen,i;annen ; I ) to —
AGAINST , Zemen,pannen of Zisis verNVITII Zich
eenigen tegen ; 2. ) to
vet eel? igen met.
Cornbitq; s Toe, tie o.
P }cijein-:7ntel ,
CombmgCombless, ad j . Zcnder feet'.'.
wmenn_aker m.
Comb- tlia,ter, s, Kr,
de
—,
CombuFt, ad j . Vc.z.,:;76,41.
stets. ek. , van eene lancet , Ar, et sneer
den ads: C71 carets halves g1 ni:d van de
zan ye , Irij,(717;.
Combustibiiity zie Combustibleness.
,
Combustible ,
anclbaar.
, 0.
Bratidi)nar
Combui.Lib!e:ic,s, s. randbeerheid , Ver.
zijn. *

bramloaa;

BereerConibust,,n ,
Brand , n;. ;
ten ,
wee: v. , Verwan lag , vr.,
raer,, 0.
to Cum . , irr. v. n. Ko, err; prow. First
—, flirt see, ed, Die
eet,t
— wet undel hij vecgc. ,
tnaalt.
rarer
heteek. , a's
is in of I+.'
) K men out ,,veg.3.1s ,
) to
ter za c van ;
Von' ;hen, G
to, di F sets
Geschic‘,C8 , Kun.en
Od C17;
t;,:fn,0
c. Vet
en d.
over; 3 . )
2.) to — ACROSS
tO — AGAIN, JI'edcr bowels, Ter leg km en,
Terng Ceeren ;
) to — AFT1,11 , a.)
K011, el1 ;se 3 b..) Vagen ; 5 .)
A L"NO,
Medegaen , Metiek,
; — AL,NG
1410111'11a, ; 6.) to — ASUNDER , Ui;cen
— ciT
teen valets ; 7 . )
gnats ,
. nen ; b. )Komen aan ,
a. ) Konen ,
Krijgen , Verkrügen, Bet eiken ;
ourselves , Tot
AT a true knot, Ledge
tent was s kennis van ons zeiren bowers;
8.) to —
( AGAIN , Weer) ter, ng
Linen; to — BACK for, Ter g kon-en
Komi; icor,,
BEFORE ,
6111 ; 9.) to
eer den ; b.) Vuorkowen, Onder de oog:n
, Kovsen male,
komen ; IO. ) to —
Bekomcn , Perciken , Ves kt iigen , Erlanto — DOWN , ) Afkonicts
gen;
Beneden kmen ; b. ) fig. I'd make
Stomach — DOWN , Li' zel hem den 1,1
we doen verg ,ten ; 10. ) to — FOR,
a.) Konen v ; b.) Kotnen oats c.
Komen haler ; 13.) tO -- FORTH ,
den dog Come s „
too, schiin Cowen ,
Verschunen ; I4. to — FORWARDS , a
Voorwaarts kowen ; b.) Voortk, men ,
Vorderen ; 15.) tO — IN , a.) Binsirn
komen ; b.) Tcegcren 14dragen , Zich
, .Blidraaven ; c.)
onderwerpen ,
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Binnen loopen ; d.) In zwang komen;
e.) Een' post kriegen, Geptaaht warden,
Gekezen worden ; is.) to — IN FOR,
a,) Binnen komen voor (e'en' gutaen,
a guilder); b.) Korner; om , Yragen orn,
Zich aanbreden tot ; c ) Verlangen ,
•danstraale maken op; 16.) to-IN TO ,
a.) Zich vet eenigen met, Hulp br,.ngen
aan, Te Pulp komen; They came Ix
To us in that (larger, Zig* kwamen ens
in dat gevaar to Pulp; b.) Inwilligen
Toestaan; I am ready to — IN TO every
thing, Ik ben bereid , om alles toe to
ttemmen ; 17.) tO -- INTO, a.) Kornen
in ; b.) Toetreden tot, Aannernen;
to - NEAR (TO), a. ) Nader en, Nader
komen; b.) Er bij komen, Event'? en ;
) to — or, a.) IComen van, Voortspruiten uit Afstammen van ; b. ) Komen
van, Ben gevolg zin van; 20.) tO OFF a.) .elf korne,n , Wegkomen; b.)
4,-rwtYken, Er afkomen, Er zinc door
redden ; d. ) to — OFF FROM , Laces;
varen, Verlaten, Ojget'en; 2t.) to —
ON , a.) Aankomen , Naderen, Fordo en;
b.)Aanrukken; c.)./laPkomen,GeaVen,
Tieren , Vol deren ; d.) Medekom en ;
- ON, Korn mede ; 22.) to— OUT, a.)
Uitkornen , Het hais nit komen; b. )
Uitkomen, Perschlinen , In het licht
komen, Uitgegeven worden ; c .)Ut ikorn en,
Uitlekken, Aan den dug komen Aan
het lick komen ; Aan den horizon
zigtbaar worden, 0 d kom „ Te yoorsc;,iin
komen, Voor den dug komen ; e. ) Zich
laten viovisschen, Uitgaan; ) to —
()UT WITH, Veer den dreg komen met ;
as.) to—OVER, a.) Ore; loopen , Overvloeljen ; b.) Overgaan , Gaan of Konen
over ; c.) Herhalen; A.) Bestormen
Overyallen; e.) to — ovia again, Wederkomen; 24.) to - TO , a.) Konen
tot e b.) Inwilligen, Toestemmen; c.)
Bcdragen , Beloopen; d.) Uitlooi en of
Uitdraaffen op ; e.) Bijkomen (nit eerie
flaarwte); 2C.) to — UP, a.) Bowen
komen; b.) Kamen, Opkomen, Aankomen c.) Opkomen, Opgaan, Voor den
dog komen ; d.) stn zwang komen, In
trek komen ; 26.) tO — UP TO , a.)
Komen „ Rifzen of Stitgen tot; b.D Bedragon, Beloopen, Uitmaken; e.) Naderere 27.) tO - UP WITH, Inhalen,
Achterhalen, Bereiken ; 28.) tO - UPON,
Op het vallen, Aanvatlen, Bettormen.

, Too, Tooneeldichter,m.
neelspeelster,, y r.
Comedy, s. Donee/51;cl , biz. B:ojspel,
* , Comedic , yr.
Comehly,, adv., zie Comely.
Comeliness, s. Bevalligheid, yr.
Comely, acj. Bevail;a..
Come -of, s. Utty ,zigt , yr.
Comessation, s. Banketreren, o.
Comestible, adj. Eet p aar.*—, s. Eetwaar.
Sans, yr.
*
Corner , s. Die komt.
Comet , s. Staartster,, kornee; , Yr.
Cometarium , s. werktuig , waardoor men
de beweging eener komeet om de zen
doet zien, Cometarium, o.
Cometary Cometic , adj. De kometen
betretfende.
Comet:ography, s. Beschrilving der kometen, yr.
Comfit, Comature , zie Confection.
Comfort, s. T p ost, rn.*—,Ver-tr king, yr.
to Comfort, v. a. Troosten, Vertroosten.
Versterken , Krachtig makes; to
*
- UP , Opvrolijken.
Comfortable, adj. (Comfortably, adv.)
Troostrijk.* Genoegelik, Behagelijk ;
to Be — FoR, Troostlifle of Verteootend
zi:in veer.
Cornfortableness, s, Troostrijkheid.
Aangenaamheid , yr.
Comfortably, adv., zie Comfortable.
Cornfortation, s. veroucl., Versterking, yr.
bil godgel.,
Comforter, s. Trooster. *
Derde persoon der H. Drieeenheid ,
Trooster , Ileilige Geese, m.
Comfortless, adj. Zander troost,Troosteloos.
Zander genoegelijkheid.
*
Cumfrey, a. Waaiwo,tei , m.
Comic, Comical, adj. (Comically, adv.)
Boertig , Grappig.
GrappigComica;ness, s. Boertighel
heti' , yr.
Coming, part., zie to Come; hilz. : —
Sir! Als het u be/left, thin Meer;
( antwoord van eenen oppasser,, dien men
roept.) *
s. Komst , yr.
Coming - forth, adj. Verschijnend.
Coming - in , s. Inkomsten, y r. oneerv.
Coming -off, s. Losmaken , o.
Comitial, adj. in de Rom. geschied., De
volksvergaderingen heti-To:de.
Comity, s. Beleefdheid,Welle yendheid, yr.
Comma, s. Comma, o.
Command, s. Bevel ,o., Order, y r. *
bilz. in het krilgsw.,Bevel,Commando,
t over,
• ;
OVER , Bevel of
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to Command, v. a. Bevelen , Gebieden.
van vestingw. , Bestrilken, *
*
H. Het bevel vocren.
Commagdanr, s. Co .nmandant , m.
Cominandatory,, adj Het bevel voerende,
Gebiedend.
, ComCommohder,, Bevelhebber. *
,
, Beenlade, yr. *
tnande:Ir,,
*
Plaveihamer,, m.
Commandery , s. van Maithezer ridders,
Commanders?'. * -- , halls , yr.
Commanding, adj. Gebieknd.*—, Deftig,
St atig.
Commandment, s. Bevel , Gebod , o. ,
Order, vr.; The ten commandments,
De lien geboden.
Commandress , s. Bevelhebster,, yr.
Commark , s. Gren, (van een land), yr.
Comm aterial , adj. GelijkstoPlijk.
Commateriality,, s. Gelijkstoffelljkheid, yr.
Commacism , s. B ektio' theid , yr,
Commemorable atij Gedunkwaardig.
to Commemorate, v. a. Gedenken , Op
eene plegtige lvtize in het geheagen terug
roe pen.
Commemoration, s. Geelachtenicviering,yr.
Commemorative, adj. Tot gedaehtentsy iering dienende ; to Be — OF , Tot eene
gethichtenis of lierinnering dienende van.
Commemoratory, adj. In het geheugen
doende blijven.
v. n. Beginnen ,
to Commence, v. a.
Aanvangen.
Commencement, s. Begin, o., ilanyang,tn.
Commend, s. veroud., bij SHAKSP. zie
Commendation.
to Commend, v. a. Prijzen * —, Aanbevelen. * Zenden; i .) to — une
FOR. , lemand pr r en wegens, om , voor ;
a.) to — To , a.) Aanbevelen bji; b.)
Zenden ann.
Commendable, adj. (Commendably, adv.)
Pr#zenswaardtg Lofwaat dig.
Commendam , s. Openstaando , loch voorloop ig door eenen propouentwaargenomen,
kerkellike bedi,ning , yr.
Commendacar y , s. Proponent, die eene
openstaande kerkelt)ke bediening voodooplg waarneemt, M
Commendation , s Lof, tn. * —, sianbeveling , yr. ; — FOR, Lof of Goedkeurin g
wegens. (zen d
Commendatory, adj. PrtYzend , .datiprffCommender, s. Prifter , tn.
Commensal, adj, Met een' antler' aan
de zelfde tafel etende. * —, s. Contmensaal , Dischgenoot , m. en yr.

COMM
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Commensality, D iscbgenootschap, e.
Commendation, s. .ten aan tie zelfde
cafe', o.
Commensurability , s. iffmetelijard ,
Meetbnatheid. * — , Evenred,g
y r. ; The — of the whole T O the na-ts ,
De gelilleheid van het geheel met delieekn.
Commensurable, adj. A fmeteiiik ,
Baas

Commensurableness,z.:e mmensurability.
to Commensurate v. a Atineten, Meten.
Afneteiük , Tot evio
Commensurate ,
galtjk e rnaat to brengen; t.) — TO,
a. Te yetgeliken t ; b aan ;
2. ) - with , (T.) ,)0,,ereenkomstig met.
Commensurately, ad,, z e C;:minensurate;
TO , In gel eke o-ei eensternming met.
Commensuration , s. Evenredigheid , yr.;
TO, Evenredigheid met.
tlegging, yr.;
Comment, s. Verkl,ridg
van ; 2 )- ON,
a.) — or ,
UPON , Aaninerking of Noot
to Comment , v. n. N ten of Aanmer.kingen schriven ; to — ON, UPON, a.)
Noten SClar ijven op , US tleggen, Verkla•
t en ; b.) A.e nmerkbgen makers op.
Commentary, s, Vet klaring Utlegeng
(van eenigen schrtiver) , y r. *
G,deitleschrIft , a.
Commentarium. *
to Commentate , zie to Annotate.
Commentator, Corroienter,, s. Verklearder,Uitlegzer( yan eenigen s chi-river), m.
Commentitions adj Ingebeeld , 17'erdieht.
,
Commeice , s. Kiotihentrel ,
, Verkeer,, o,
0 mgang ,
to Commerce , v. n. Handelen ,
di &Wm.* —, Otrigann , Omgang hebben;
to — WITH one , a.) Ilindel met iemand
driven; b.) Met iernand onigaeta of
vet keen en.
Commercia l , adj. Den koophandel betrep
fende , flradel .. .
Commercially, adv. Om handelszaken.
Comtnere , s. zie Gos:ip , Goody.
to Commigrate ' v. n. Mode hot land
verlaten , Zamen nittiekken.
s. TilLeleuitwuking ,
Comm i gra t in n
Landverhuizing , vr.
Comminvion , s. Bedreiging, yr.
Comminatory , adj. Bed, eigend
to Commingle, v. a. Ondeteen mengln.
* —, v. 1). Ondereen gemengd warden,
Zich vermengen.
to Comminuate , v. a. veroud. zie to
Comminute.
Comminuible , adj. Vergruisbaar, Dat
tot pueder kan gettooten wardeN.
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Vergruizen , Tot Commixture , s. Ondereenmenging , vr.
to Con/minute , v.
* , Oniereepge'nengare , Mengcel , o.
poeder stooten of wv,:iven.
, Commo(l, , s, zeker rronwen hoofihulsel ,
Coreminution , s. Pu!verizeren , o. *
,
dot alti:d ten gebruike gei eed was.*
, vr.
Vert"; n
* , Commode,
Con:irisL, at,le , adj. Deerniswaarr'"g , Be- Deng to: gemak ,
ig.
La t,:fel , vv.
to Comm;serate V.
a. Bekfrgen , Met C , ,nriodious , a3j. Genzakkelijk. , Geri"en.
decrr:s I e,
fee ;iik ; a.) - FOR. a camp, Geschikt
Comm iscrat ; on , s. Deernis , yr. , Me- V00/ eene legerplaa ts ; 2. ) The haven is
— TO winter in, De 1:aven ii gecchikt
de4,den , o.
Corn ,n s . ra r •ve, at j. (CommIseracis.r ety , on, er den 'winter in door le brengen.
Commodiously, adv., zie Commodious.
ad c.) Bicdel-e.1;:t;;d,
, S. Die met7e11,clen flee,. Ccmmodioitsnes gs. Gemakkelijkheid ,
Comm
s.
"jai(/' , 0.
la,,k, 1;e1 d yr.
z; , in,
Imissary
,
s.
.
Comp.odicy,, s. P-ordeel , o. ,Weinst, vr.,
Co
, S. Cominissaricchap ©.
Belang , 0. * , Geschibte gelegenheid,
el t;
`,Solis , S.
, Want-,
Yr.
Coca rodo, Viag2.ffi leer (der Eng.
, 0, dre'ge ,
St ,
,
*
Aanstelling (van eon' (1-15,:cr marine), lie het bevel over een smal*
dcel inert tat het uitvoeren von e'en'
g
) Yr, *
in I:et
Begaan (v,:n cc:liege wistlaa3), o. ;
bieizo,:deren togt, 0. —, tied/ , dice men
aan den ondsten leopisiCs
of are distit,g , iished
bc l
soccer lqieen zijnde
, Men oildt rscife'dt de -,i74.1e;3 tein van di fie
•
van bedr:if en de zenden you incasing. ooelogsche fen gee/ t. * Voornaamste
schip van cm; koopvaardvvloot , o. ; —'s
,• Conmissie , (aantal personen tot
beheering
lets,) yr.
captain, ragkapitein
, v. a. Bevolmagtigen , Common, adj. Gcmeen , zie Gemeen in
to C, mm
Magtigen. *
Aanstellen,
het (Indere deel * ,Gemeenschapt elijk ;
Comm,ssional Commissionary, adj. Gs- a.) to Be — To man and beast, Mensch
volmagtigd Aangesteld.
en bees t te gel Uk eigen zip]; 2. )Errors most
en vr. - WITH his sex , IA/alb:gen bij zijne
Commissioner, s. Gemagtigde ,
Comm insure , s. Voeg, vr. *—, Nand,
sekse zeer gewoon; to Have a thing in
to Commit , v. a. Aanvertrouwen. * —, - WITH one, Lets met ievand gemeen
Bergen , &waren. * , Naar de ge- hebben. * , adv. Gemeen4k ,
, Meente,
vangenis zenden. *
(tenon tnisslag
s. Gem:,, entegrond ,
of ten misdsoif) Beguan.
y r. ; zie ook Commons.
Commitment, s. Gevangennemirg , yr. to Common , v. n. Aandeel hebben aan
* , Bevel tot inhechtenisstelling, o. eenen gemeenen grond.* , Zamen eten.
. Ove laving eener bill aan eene Commonable , adj. In gemeen bezit ,
*
commissie , vr.
Gemeenschappeliik.
Committable, adj. Ligt begaan kunnende Commonage , a. Regt om op eene gemeene
worden. * , hechtenis knnnende ge- weide to weiden , 0.
n omen worden.
Commonalty , s. Gemeen, Gemeene yolk
o., Smalle gemeente , yr.
Committal., zie Commitment.
Committee, s. Comm;ssie (tot onderzoek Common-council, s. Gemeenteraad, Rand,
of berandslaging over lets), yr.
Common council • man , s. Lid van den
Committee, s. Voogd van een' krankzin- rand , o.
nige ,
Common - crier, s. Stadoniroeper , m.
Committer, s. Dader,, , Daderes , vr. Commoner, s. Iemand van het gemeen.
Committer, s. Die een' voogd over een' * — , Bit:german , tn. * , Lid van
Aankrankzinnige benoemt , (Lord chancel, het huffs der gemeenten, o. *
lor .)
deelhebber van eenen genteenen grond.
to Commix , v. a. Ondereen mengen.
* , Student van des; tweeden rang
* —, v. n. Zich ondereen mengen.
aan de hoogeschool to 01-fird , m. * ,
Cemcnixion, s. veroud. , Ondet eentnen- Openbare hoer, yr.
ging , yr.
Common . hall, s. Gemeentehuis
Come xtion , s. Ondereetemenging , yr.
Raadhstis o.
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Commonition, s. Vermaning , Waarschuwing , yr.
Commonitive, adj. Radend Waarsc fiu
wend, Vermane yd.
Common law , s. bsf rep,.tcgd, , Oude
cos tumen, welke d,?ori,nd izerko . n p n kracht
van wet bebben , in onderscheiding van
het bezworen ri .gt (Startre-law), het
welk op parlementsakte , gegrond it.
Common-lawyer, s Rev, ,z;. !leerde ,welke
in de °ode COS t11 ,12ell bed, e fety is , 711.
Geyo,n4k.
Commonly, adv. G-,..vieen'
Commonness, s. G pnee .the v;1; bezit
* , Gemeenheid , Gewoonl.;,k 7;eld vr.
Beriynde wan, he'd ,
Commonol:,ce ,
a-lj. Al,r e , 7: (en beGewone zaak, vr.*
lckend en van edgemeenen
A -7.-,neckenb,ck
daag,eh ; A
waa 112 men onde 7,c:7/0:Wane (1 .n ter her
innering onder filgemeene brrn„-:.
to Comm lnulac ,2 „ v. a. Order a7g:,./nee,:e
hooMen o iteeenen.
Gerrgtshof roar
s.
Cornmon- p lea
bu, gerl,:f he zahen a.
Common - prayer, s. _Ar /gemeen herlegebed , o.
Corn mon - report, S. Volksoverlercring vr.
Gemegne
Commons, s. pier. Gemeen
,
gememte , vr.
y olk, o. ,
Lagerhnis Ibis der Kenicen'en , 0. *
, Dagel,,, hsche spijs ,
Gewone host ,
y r. , Dage.i i,-luche pot , 711,
Common-sense, s. Gezond vcr:tand , o.
Common - sewer , s. ./Fiferneel riool o.
Commonweal, s. 21,7geweene welzdin , o.
zie Commonwealth.
*
Commonwealth . s. Start, m. MaatRepubliek , vr. , Ge,meeneschappif. *
best , o.
Commorauce, Commorancy, s. Verbliff,
o. , boning, vr.
Commorant, adj. Woonachtig , Wonend.
Commoration , zie Rcsid,nsce.
Commorient , adj. Geliiktijcbg stervende.
Commotion , s. Beweeng , Beroe, te ,vr.,
Chroer,, o. ; Ali the town was in —,
De gansche stad wa, in rep en roer.
* —, Gemoedsbeweging , vr.
Commotioner, s. Opruljer,, Rustverstoorder,,
to Commove v. a. Storen , Beroeren ,
Verontrusten.
to Commune, v. n. Zich onderhottden ,
Spreken ; to — with, Zich onderhooden
of Spreken met.
Commune, s. in Franks-., Gemeente , vr.
Communicability, s. Mededeelbaarheid,vr.
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Communicable , adj. Illededeelbaar. *
Mededeelzaam ; — TO, a.) 31,7de to
deelen aan ; h.) Mededeelzaam owes out,

ege as.

Communicableness, z ie Commun',cability.
Co,inistnicant, S. Avondmaalgantr?r ,

:ngster,, yr. ,( );:j. R.7omsch-

• th , Co nimunican t , , Co aim on icanKa

te , vv.)

to Commnnicate, v. a. Mededeelen ; T.)
to — a thiwz TO one, Iewand lets ;nedero a thing
dee!en of o:ien5a1'e3,7
WITH one, lemand ticeIgenoot van bets

maken lets ;net iemand deelen. *
beraad,lagen.
n. Gcr.nee ,r5chappelifh
avond aaal
, .l
5
, in 41!
glean , (bij R. C. , C,mnrnt*,-eren.)
,
, S. Bleriedecl ;ng. "
C - mra m c
inT, yr.* —, zit; C ‘ , inni union.
Be;
n
t
.
WITH,
; to
,• 0 mg. -7 g ,
Len gc,reb of 0m,;a-,?. he',ben met.
C mmttnicative, adj. Mededeelza,am.
Cummun'cativeness , s. Meded,Jelzaamfield ,
Communicatory, adj. Mededeetend , Me•

/7,3

aa

Geineenscha',. * — ,
a.
OPen ,, at e of Gemeenrcha-Pekike viering
Ro,mcch-Cath.
v,qn het avondmaal,
vv. ,) A'ond.naal o.
Coin
Commu ion- cloth , s. Altaarkleed , o.
Com mssn ion - en p , s. Nr-litniaals-beker,m.
Communion-table , a. Arlicht.naalstaW,vr.
Community, a. Gemeenschap , vr., GeStaat ,
rreencrhap,i;eW bczit , vr. *
Miatcciza,v,ij, yr., Borye rs mat , ass.

C,sum,ini-m,

11

Com nan t abil icy , yr.
Cominutab,e, adj. i-7'rwis.,..e1,7,s aar ; The
letter b is — WITH v, D letter b is
verwissel ,mar met v.
,
Comm-station s.

Verandering, (inzwid.van eenige straf,)
vi.; — FOR penarIce, Verandering in
boete.
Commutative, adj. Poor verwisseling of
roiling ratbaar.
to Commute, v. a. Verwisselen, Ruffen;
to — pain FOR pleasure, Smart voor
genoegen verwicselen. * — „ AfkooPen ,
Rantsoeneren * —, v. n. Boeten , Eene
ontheffing bedingen ; One penalty commutes FOR a:, other, De eene straf boot
voor de andere.
Commutual, adj. Wederzijols ch.
Compact, s. Verdrag , o. ,Overeenionst ,
vr. *— , verood., Bowe, m. * — adj.
Digt , Inecngedrongen. * —, Beknopt.
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Comparative , adj. Vergelijkend , Rif* ver.
gelijking ; ( in de spraakk. ,) The —
degiee , De rergelijkende trap. * —
Betrekkelijk.
Comparatively, adv. In vergelijking.
to Compare , v. a. VergclUkoi ; a.) to
— anger TO fire, Den town bif ten 3111tir
vergeliiken ; 2.) to — a translation wrt at
the ,,riginal , Eene vertaling met het oarspronkeliike vergaijken.
, RedsCompare , s. Ver geki king. *
kunstige gal:ikons , Ge4kheid , vr.
Comparer,, s. Degene , die vergelijkt.
Ver.
Comparison , s. Vei gelijking,
holding. * Redekuns Oijkenis ,
vr. ; a.) In — OF In vergenjxing L.:et ;
a.) A — WITH, Eene vei gel:1k ing nat.
to Comport , v. a. Afdee.'en , Ver,feelen.
Compact, s. verouti., Dee! , Lid , o.
Cornpartiment , s. Schikking ofVerdeeling
( van eene schilderis of teekening), yr.
* —, Deel , Vak, o.
Compartition , s. Atdeeiing, vr.
Compartment, z 5e Compartiment.
*
Compass, s. Orntrek , 0:11kring ,
Orngrenzing, Brgrenzing,
Ruimte. *
* —. Bereik (der
vr. * — , Onovep ,
stem in het zingen), o. Onivang , m.
* , Kompas , o. ; zie ook Compasses.
heengaan.* —,
to Compass, v. a. Om
Ornvatten , Inslui ten , Bevatten. *
Tot stand brengen , Te weeg hi ens en.
Belagen; to — the death of the
*
king , Eenen aanslag op des koniogs
leven maken ; I.) to - ABOUT , AROUND,
Omgeven , Oinvatten , Infinite';,
ten , Onwirgen ; 2. )C0 - IN , In lr.iten,
.esluiten ; 3.) to - ROUND, zie to
Compass AROUND.
Compass- box, s. Kompastloos , yr.
Compass -card , s. Kompasroos , yr.
Compasses s. plur. , zie Compass. *
Passer .
Compassion, s. Medelliden , o., Deernis , vr. ; — FOR, .Medeliid3n met.
to Compassion, v. a. verund. , zie to
Compassionate.
Companionable , adj. Deernisivaardig.
Compassionate, adj. Medelijiend. * —,
Derrniswaardig.
to Compassionate, v. a. Met medeliden
hebben met.
ltITH.
aanzien ,
Comparably, adv. Bij wifze van vergelii- Compassionately, adv. Met medelifelen.
king.
Cifinpassiona . en ess , s. Medeliidendheid
Comparates, s. p1. in de logica, De twee Gevoeligheid , Barmhai tigheid, vr.
dingen , die zamen vergelcken worien , Compass- lamp, s. Kompaslamp , vr.
0. meerv.
Compass - needle , s. Kompasnaald , yr.

COMP
* , Zainengessetd ;
or, Zamengt.
steld uit , van.
to Compact,_ v. a. Zamenhechten , Bevestigen , Vast er;neen voegen. * — ,
Zanicnth ingen, keen driingen , Bekno
z ,~menvatten. — , Vereenigen , Verb indrn.
CompPcred l y,, adv. Test, Digt.
Cop pac,edness , s. DigtheA rastheid, yr.
Compactly, adv. , zie CormPact , adj.
Compactness, s. z:e Compactedness.*—,
Bekneptheid , yr.
Compacture , s. Boor In. , Zamenstel,o.
Compages , s. Vereer . iging (van codersehe . dene I ehoorlijk zamenverbondene
deelen), yr.
Conspapination, s. .Bouw,, an. Zamensta , o.
Compaitable , adj. veroud. , zie Companionable.
Companion, s. Medgezel. *—, Deelgenoot,
Compagnon,Venno( t. Gast, Kerel, in.
* — scheepsw. , Kai luik. (over de trap
of den gang), o. " —, Soho: bij de
kajuittrap , o., Lantaren , vr. ; to Be
Een deelgenoot zijn , van.
a — IN ,
Companionable, adj.
Companionableness, s Gezthigheid, vr.
Companionably, adv., z e Companionable.
Companion-ladder, s. Kajuittrap , yr.
Companionship , a. Gezelschap , Gezellig
verkeer,, e. , zie Company, Fellowship.
Company, GezelsellaP , o. ; to Bear
one —, einand gezeicehap houden ; to
Keep —, Openhare gezel , chappen bezoeken. *
, Deagenootrchap in den
handel , Compagnie,cbap , Vennootschap,
yr.*
Handelgen,otst hap, o. , Compagnie. *
, in het lei t-gsw. , Con,.
pagnie , ( bende kl t,tcvolk ander bevel
van eenen kapitein ) vr. *
het
zeew, , Equipage , Chet
schee Ovia.
psvolk
* , in het algem. ,
cep, m., Bende,vr.
to Company , v. a. veroud. , Ito zolen.
* , v. n. Omgaan , Vet keeren ; to
-WITH,
Verkeei en or 0,,,g,an met.
Comparable, adj. Vergaijkhaar,, Verge, Te vergels)lan ; Is that — TO
this ? dot hiermede to vergelOken ?
Aanm. In plaats van TO vindt men ook
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Compass • saw, s. zeAere
zaag.
Compass - stuff, s.- Bwghout, o.
Compass - tnnber , s. scheepsw., Krom/tout
Compaternity,, s. Geredersehap, o.
Compatibility, zie Compatibleness.
Compatible,
Bestaanbaar; That is
DOE - WITH pnbi : c safety, Dot is met
de epenbate reifigheid nict besti;anbaar.
Aanm. In plants van WITH bez igt men
oak we! eens TO , dot evenwel minder
geed is,
Compatibleness, s. Bestaanbaarheill , vr.
Compat
, adv. Gepast.
Co 'patient, adj. Medeliedend,Te zamen
lijdend.
Compatriot, s. Landsman, Landgenoot,
m. —, adj. Van het zelpe land.
Compeer, s. Medetnakker,
to Compeer, v. a. SHAKSP. Erena; en
to Compel, v. a. Dmngen, Noodzaken.
* —, Met gcweld ontnemen. *
en; to — a thing FROM one,
_remand ices met goweld cntnenien.
Cumpetlable , adj. Dwirg.>aar.
Compellany,, adv. Op eene gewelddadige

to Compense , v. a. veroud. , zie to Compenm e.
to Comperendinate , v. a. Uitstelien
Vet tinge n.
Comperendination , s. Uitstel , o.
to Compete , v. n. Mededingen; to WITH , Met iemand wedijveren.
Competence, Competency, s. Genoegzame
hoevetLeid , (inzmd. hart bet, ekking tot
middelen van bestaan ,) y r. , Toe, eikend
regten , Beroegdinkonen, o. *
held, Cempe:entie (van e,enen rtgler of
Van ten geregtshof), yr.
Competent, adj. Vegzaam, Betamelijk.
Joist naar bchooren, TT e, el/cent! ,
* —, Be.(Vice to reel ofnice
staanbaar. * egt. , Bevoegd , Competent;
—TO, a.) Tocreikena tor ,voor ;
b.) Bestaanbaar met; c. Voegzaarn of
Gepast veer.
Competently, adv. , zie Competent.
Competible , odj. V.egzaana. * • , Bestaanhaar. Aaiun. Men schriet tegenwoordig Compatible , ten minste in de
beteek. van Bestaanbaar.
Competibleness , s. Geeastheid , vr.
Competition , s. Mederlingivg y r.; There.
is no — but 1,R she second place,
Door is gr.e4e mededinging dan rose de
tweede pants. A211111. Froeger bezigde
men TO in pleats van FOR.
Competitor, s. Mededieger, m., Mededingcter,, yr.; Bali the brothers were
competitors FOR the office, Beide broeaers waren inededinvrs naar den post.
Aanm. Vroeger bezigde men To in I) kat s
van FOR.
rend.
Competitory, adj. Mededingend,WediveCompetitress , Competitrix , s. Mededings ter , yr.
Compi, a riots , s. Letterkundige Z4Meno
bren ,ing,Uitschriving
nit onderscheidene
schrvvers, Compilatie ,
Compilator, s. veroud. , zie Compiler.
to Compile, v. a. [lit onderscheidene
salt-fivers verzamelen ; to - FROM,
BUetn yet zamelen nit.
Compilement , s. B;Jeenzatrelen , o.
Compiler, s. Veizamelaar (nit underscheidene scht4.rets), tn.
Complacence, Complacency, s. Behrgelif kheid * Beleejdheid, Gedienstigheld, yr.
Complacent, adj. Gedienstig , Beleefd.
Complacential, adj
Complacently , adv. , zie Complacent.
to Complain , v. n. Klagen, Zich beklagen.

Compellation , s. ITYlize van aanstraak ,
ale: Mijn Deer, Mevrosiw,, enz., Toe
spraak, yr.
Compeller, s. Dwinger, 1Voorizaker,,m.
Compend , s. Kerr begrip ,Uittreksel ,o.,
Compendiarious , adj. veroud. Beknopt
Zamengetrokken.
to Compendiate , v. a. vcrond. , Zamenvatten, (inzond. in een kort beteek.)
Compendiosicy,, s. veroud. , Beknoptheid,
Klein bestek, o.
Compendious , adj. (Compendiously,adv.
Beknopt, In een kith; bestek zamengevat.
Compendiousness, s. Beknoptheid, yr.
Compendium, s. Kott begrip, o.
Compensable , adj. Vergoedbaar.
to Compensate, v. a. Fergoeden, Vergoedieg g,.wen; NothTng can — FOR the
loss of reputation , Niels kan he; venues
van een' g ' eden naam reigoeilen. * — ,
v. a. Vergqeden , Sclsadeloos stollen; to
— one FOR a thing, Iemand lets vergoeden, _remand vergotding voor iets
schenken.
Compensation, s. Vergoeding, y r.; FOR
a loss, Vergoeding roar een reviles.
Compensative, ad j . Vergoi-dii g gevend.
Compensatory, adj. Tot vergoersing dienende.
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Klagen , Khgtig valien , .gene
*
aanklagt doen ;
- FOR a thing,
Over leis klag3n , Zich wegens iets beklagen ; 2. )to - Kiagen of Zich
beklagr.n over. * —, v. a. ongebruili. ,
Beklagen Betreul en.
Complain able, adj. IVaarover men zich
beklagen kan.
Complainant, s. in regten , Pager, AnnEischeresse , vr.
legger,, Eischer ,
, Kiaagster,vr.
Complainer ,
Complainfnl , adj veroud. , Klagend.
, o.
Complaining, s.
, .R4en van
Complaint , s. Kfrgt.
klagt ,
, Beklag, a. * —, Ongesteldheid, Kwaal , y r.; ) — AGAINST,
Klagt tegen ; 2.) — or, Kiagt ever.
Complaisance , s. Gedien,lizheid , Beleefelkeid ,
; In - TO , Uit inschik
kei ijkhc:'d voir.
Complaisan , , adj, (Complai3antly, adv.)
Gedien , tig Belell.; to Be — TO one,
InschikkeW trgen icnond zijil.
Complaisance.
Complaisan.ness, s.
to Complanv.e , to Complane , v. a. lJIe t
den bodem g eltjk ma/ en
Com p lement, s. .213t7v p iling, vr., (bij
wisk.,)Com,lemen: v.fte eenen cis kelboog,
a. * PWkomenhe:a Vilkomene hoeveelheid , yr.
Complemental , adj. Aanvullend.
to Complet e , v. a Vo!to4en ,Voirnaken.
Complete , adj. (Completely, adv.) Volkomen , Volmaakt , Viltooid.
Completetnent , s. Viltooifing , Varnaking,
Completeness, s. Voltroidheid , Volkemenheld , Volmaaktheid , yr.
Completion, s. Voltooijing , Volmaking.
Vlkomenheid , Vilmaaktheid , yr.
*
Completive , adj. .d,tnrullend.
Completory, adj. Ve; vt:11end. * —, s.
Laatfte gibed (van Gene dienst , enz.),
o., zie Compline.
Complex , adj. Zamengesteld , Niet onkelvondrg.
Complex, s. verotri... Verzimeling , yr.
Complexedness , Zamengesteldheid ,
(het zlmengesteld zijn p it onderscheidene
bestanddeelen ,) yr.
Complexion , s. Zimenstelling (pit
derscheidene bestaneCeelen). '*
, Uitwendige ligchaamsklear,, Kleur. * —,
Ligchaamrgesteldhe4, vr.
Complexional, adj. (Complexionally,
adv. ) De ligchaamckleur ofLigchaamsgesteldheid betreffenie.

Complexionary, adj. Tot de ligchaamsgesteldlield behoorende.
Complexity, zie Conapiexedness.
Complexly , adv. , z;,1 Complex.
Complexness , Complexure , s. , zie Complexedness,
Comp l iable, adj Buigzaam, Toegevend.
Compliance, s. T;ectemmiiig. * ,
schikkch:',7theid , y r.; — WITH a command , Gehooiz to,filh , id anti een bevel.
Compliant adj
to Comp l icate, v. a 74,7nenctellen Vermengen,Uit onder,c7:eidene best.::nddeelen
tot een brengen., * , Verwarren ; to
— a thin;, wit:i another , Ieee nut lets
rem
anders
Complict , e adj Gemengyl, Zamengestelei,
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Ntet enkelvozul'g,

CoT.:2 1 icately, aPv Ingewikkeld.
, yr.
eness , s
, (nit
Com:, l ication , F. Z
onderscheitione 1, e,talmideclen,) y r.* —,
, Z line; ,s . c1 o.
CC a. bis/SHAKs p ., zie Accomplice.
Co
, OogendienCom ,;lier , s. Jabs
der,,
Pligttileging, BeleefdC:mvol i ment
he;ilybe t uigiug , yr. , b,rnidiment , o.
to Compliment, v. a. Begroe:en , Complin2enteren ; to — one on , _remand
, wegens. *
compl,'menteren ver ,
v. n. Corm iimenten maker'.
Complinlental , adj. (Complimentally,
adv. l Bp wijze van pligtpleg ing of beleefdlie'dsbetniging.
_remand, die vele con,CoMplimen;er,
plimenten maakt.
de
Cornpline , s. bit. Roomsch-Cath. , Compleet , (het kesluit van de dagelliksehe
godsdienst ,) vr.
to Complore , v. n. Te zamen klagen,
weenen.
Complot , a. Zamenspanning , Zamenzwering , yr.
to Complot , V. a. Heimelijk to zamen
beramen.
Complotment s. Zamenzwering, vr.,
Comilot , o,
Complotter, s. Zamenzweerder,, Deelgenoot van een heimeliik ontwerp tot eenig
sll

to Comply, v. n. Zijne toestemming geven , Zictm schikken ; to — WITH , a.)
Zink naar
. schikken ; b.) Aan
Voldoetr.

Cotnpo , s. Pleicterkalk (veer de buitenmuren van gebouwen), m.

COMP
Component adj. Zamenstellenel. * — , s.
Zamenstellend deel o.
to Comport, v. n. Vuegen , Passer!, Betamer!. * Zieh 1 .0111-age:: , Over een
komen ; to — WITH , a.) Overeen korner; met ; b.) Bestaanbaar zijn met.
* —, v. a. Laden Verdragen. *
ale : to — one's self, Zich gedragen.
Comport, a. Getirsg, o.
Comportable , adj. Bestaanbaar.
Comportance, s Gedrag, o.
Comportatinn , s. Zconenbrengen , 0. *
Vereeniging , Verzaineling, yr.
Comporment , zic Comportance.
to Compose, v. a. Zawenstelien. *,—,
Vervaardigen. * —, Opstellen, Uitma
ken. *
Br:fleggen, alc: to — a dif
,
ference Een ges,1211 bfilcggen. *
Kahn doen worden, Deer; l'edseen.*
bi g letter z., Zetten. *— , bcj toonkunstem,
Componercn, Zetten; 1 .) to — one's
self FOR Zich gereedmak.en voor, tot,
ern te ; 2.) to Be composed OF Zamengesteid zijn slit, Bectaan ult.
Composed, adj. (Composedly, adv.)
Kairn , Bassi d , Bezadigd.
Composedness , s. Kalinte,Bcdaardhei t
Bezad;gelheid, yr.
Composer, s. Zamensteller. * — ,Schrver. *
Componist (van muz0), m.
LetterzettersComposing - vick , s.
hask, Zethaak. yr.
Composite , adj. Zarnengesteld. in de
bouwk. , als : The — order, De zamengestelde orie.
Composition , a. Zamenstelling, vr. *
Mengsel, (bsjz. van metalen ,) o., Cor
, vr. * —, 0 ns tel o., Compositie ,
(van een muzijkctuk,) yr. *—,Letterkundig werk , Geschrift , e. * — ,
doening (toner schrift') hsj minnelijke
Bijlegging (eens yetschikking. *
:chits), yr. * , Letterzetten, 0.* —,
in de redek., Zarnenctellende (tegenst.
van Ontledende) betoogwijze, yr.
Compositive, adj. Zamenstellend. *
Zarnengesteld.
Compositor, a. Zetter, Letterzetter, m.
Compossible , adj. Met een ander ding
bestaan kunnende.
zieCompo.
Compost, s. Most, tn. *
—, Beto Compost, v. a. Mesten.
pleisteren.
Composture , s. bijSHAKsr., Grond. * —,
Mest , m.
Composure , s. Zamenstelling. *
Gedaante, Inrigting
Schikking. *
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Opstel ,
(van eon geheel), vr. *
Geschrift , o. * — Bede ardheid. Kalmte.
schikking, yr.
* B &legging,
Compotation, s. Zarnendrinken, o.
Cornpotator, Compotor, s. Nededrinker ,
to Compound, v. a. Mengen, Zamenmerigen. * (eon y erschil) Bijleggen
(door van ivederzr'ide jets toe to geyen).
,• ( (else schuld met betaling van een
gedee!!` e de: zeive) Voldoen. * in de
sprsakk., Zainenstellcu; I. )to —FROM,
Zantenstellen van, nit; 2.) to - INTO,
to — OF , ZamenZamenstellen tot;
stelren van, slit. * —, v. n. Tot terse
nunnelirke schikking komen ; ) to
Het eens worden of T , t een verge.
-FOR,
17:ik konien wegens ; to - FOR a fault,
Less' misslag iveder goed mikes; The
lox compounded FoR his neck by leaving
his , De vos redde zip!' hats
door het sehterl iten van zilts' staart ;
2.) to - WITH , Orereen korner!, In
eerie schileking treden of Toe terse schikking korner; sect Zich schikken naar.
Compound, adj. Uit verschiliende bestanddeefen zamen pesteld.* , in d: spraakk.,
Zamengesteld, * s. dat mit
verschillende deelen zamengesteld is.
*
Compoundable, adj.
Vercenigbaar,, Brj le leggen.
Compounder, s. Meager, Z_Imensteller.
* —, Die eerie schuld aftnsaki door een
gedeelte to voldoen. * —, Die een' misIVEidelaar.
dadiger last ontsnapp ,. n.*
* — , Student, we'ke voor zijne grad en
naar zijn vermogen betaalt, m.'
to Comprehend, v. a. Bevatten , In zich
houden. * — , Bevotten, Begrijpen.
Comprehensible, adj. ( Comprehensibly,
adv. ) Bevattelük , Beg,ijnelifk ; It is —
by us, Het is begeijpeli,le voor one.
Comprebewion , s. Bevatting , Inhouding.
Zumenvatting , Beknopte
*
dringing. * ,Bevatting,Vatnaarheid,
y r. , Begrip, Bevattingcvermogen, o.
, tn. * —, Kort begrip ,
*
Lrttrekcel, o.
Comprehensive , adj. (Comprehensively,
adv.) [eel berattende , [eel
* —, BevatteIrik , Met yeel bevattingsvermcgen berrilafd.
Comprehensiveness, s. Korte , maar veel
bevattende voordragt.* Beyatting,yr.
Comprehensor , s. veroud. , Bekivaarn
mencch,
Compress, s. bij heels,(., Compres , vr.
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to Compress, v. a. In een kort bestek

Compunction , s. Prikkeling, or. •
Berouw, o.
Gimpunc • ious, adj. Beronwhebbend.
Compunctive , adj. Berouw verwekkend.
Compurgation, s. in 'even, Bekrachtigiv$ van eens genders verklaring order
eede , yr.
Cotnpurgator, s. in regten , Die eens
cinders verklaring order cede bekraehtigt.
Computab'e , adj. Bel ekenbaar.
Compu:ate, v. a. veroud. zit to
Compute.
Computation, s. Berekening, vi.
to Compute , v. a. Berekenen.
Computer, s. Berekenaar, us.
Computist , s. veroud., Rekenmeester, en.
Comrade, s. Kameraad, Makker, tn.
Con , insep. prep. gemeensehap aanduidende , Ned. Mode.
Con, adv. bra verkort. van Contra, ale:
to Dispute pro and —, Veer en tegen
reden et en.
to Con, v. a. Kennen , Weten. * — ,
Beoefenen.* —, Ira het geheugenpronten,
1>>n buiten leeren ; to — ovrAt , Overleeren , Bestude, en Herhalen.
Con am , :re, adv. !het liefde , Met yeti
oplettendheid.
to Concamerate, v. a. Verwelven , Verwulven.
to Concatenate, v. a. Aaneen schakelen.
Concatena ion, s. Aaneenschaketing; fig.
A. , neenschaketing, A,neenketening,vr.;
zie Aaneen in het andere deel.
vr.
Concavation , s.
Concave, atij. Ho (tegenst. van Bol.)
Concaveness, s. Holheld, yr.
Concavity, s. Hoite, vr.
Concavo-cuucave, adj. Ann beide *den
hol.
Concavo-convex, aclj. plan de eene zids
hol , aan de andere hal , "falba.
Concavous , adj. (Concavously , adv.)
Hol.
to Conceal, v. a. Verbergen, Verhelen.
* —, Geheim houden; to - FROM , Fer-

zamendringen. *
Omhelzen ; to INTO Zamendringen in.
Compressibility , s. ,Vatbaatheld veer
zamendrukking , vr.
Compressible, adj. Veer zamendrukking
vatbaar.
CompressibleneFs zie Compressibility.
Compression, s. Zameadrukking (van de
deelen eens geheels), yr.
Compressive, adj. Ge,chikt sue zamen to
drukken.
Compressure , s. Zatiendrukking (van
een ligchaam tegen een antler), yr.
Comprint, s. N ‘ druk , m.
to Comurint V. a. bij boekdr., ge
meenschap drukken.
'
4 —, Nadrukken.
to Colliprise , v. a. Bevatten , Inhouden;
He afterwards comprised his speech IN
a few words , Hij vane tine cede
naderhIlnd in weinige woos den zamen.
to Con-probate, v. n. Ore; een stemmen.
Comprobation , s. Bei*, o.
Compromise , s.
schikking.
* — , in regten, Boasting van partiicn
in de beslissing van cheidslieden , yr.
to Compromise, v. a. .13j minneiiike
sehikking verstaan. flan de beslissing van scheidslieden ondenverten ;
z's to Compromit in de iaatste beteekenis. *
v. n. ongebruitt., Overeen
stemmen.
Compromiser, s., zie One who compromises.
Compromissorial, adj. Door middel van
scheidslieden.
to Compromic, v. a. IVaarborgen. * —,
Beloven. * —, Ann geraar bLot stellen,
Comps omirteren.
Comprovincial, adj. Tot het zelfde gewest
behoerende.
Comps, adj. veroud. , Net.
Comps, etc., zie Count, etc.
Comptly, adv. , zie Compt , adj.
to Comptrot, zie to Control.
Compulsative, adj. (Compulsatively,adv.)
weinig gebruik., zic C ,mpuls ■ ve.
Compulsatory, adj. sveinig gebruikel.
Dwingend, Noodzakend.
Compulsion, s. Dwang , tn.
Compulsive, adj. (Compulsively, adv.)
Dwingend, Noodzakend.
Compuisiveness , s. Dwang , m., Geweld , o.
Compulsory , adj. (Compulsorily, adv.)
Dwingend Noodzakend.
Compulicc, adj. veroud., Gestoken.

ber gen 5,,,or.

Conce Table, adj. Verheelbaar.
Concealedness, s. Verholenheid, yr.
Concealer, s. He/er,
Concealing, s. Verbergen, o.
Concealment, s. Verheting. * —, Verholenheid. * —, Schuilplaats , yr.
to Concede, v. a. &n. Toestaan, Inwilligen,Tdesternmen ; so - TO, a.)Toestaan
aan ; b.) Toectemmen in.
Conceit, s. Begtip, o., Gedachte. —,
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InYaMende gednchte , yr. Inval m.;
A witty —, Ben geestige * —,
Vatbnarheid, vr , Bevattingsvermogen ,
a.; Quick of —, Vlng ynn benatting.
Gocde meening van icts , yr. ,
( van waar : Self COnCe:C, Conceitedness,
Eigendunk , m.); to Be out of--wIrH
a thing, Geene ousting sneer voor jets
izebsen.
to Conceit, v. a. Gelooven , Zich verbeelden, zie ook Concehed,
Conceited , adj. (Conceitedly, adv.)
Luimig. *
, lngebeei'd, Verwaand,
eigendunk. * Stijf op zip; stub
staande ; to Be — OF a thing, Met
lets ingenomen zijn.
Conceitedness
Eigendunk , ns. , Ver.
waandheid , Ingebeeatheld , yr.
Conceitless , adj. Dom, Zonder gedachten.
*
Onbezonnen.
Cc , nceivable , adj. Denkbaar. * —, Begrijpelijk Geloofe10.
Conceivableness, s. Begrijpelijkheid , vi.
Conceivably, adv., zte Concek able.
to Conceive, v. a. Ontvangen (d. i.
de baarmoeder oinemen.)
L,Tirden.
ken , Bedenken , Iii gedachten k,ingen.
, v. n.
Bevatren , Begs iipen. *
Zwanger warden.
Een begrip
hebben ; to - OF , a.) Ben begrip
ben van ; b.) Denken aan.
Conce p t, s. E:nstemmigheid, Overeenstemming ,
to ConcentraLe , v. a. Znmendringen
inzond. naar cen gcznmenlink
punt drinven ; to - ON , Vereenigen
in , op.
Concentration, s. Zame,ndringing , yr.
to Concentre , v. n. Naar eel; gi. zamenlijk middelpvnt Kellen. *
v. a, Nsar
ern gezamenlink iniddelpunt drj/ven.
Concentric, Concenirical , adj. Middelpuntig , En; gez ,smenlek middelpunt
hebbende, Eennistidelnuntig.
Concentual , adj. Orereenstemmend ,
l^elluidend.
Conceptac l e , s. Ontvanger, m., Korn,
yr. , Bekken , Vat , (of Wirt ook overigens lets in zich bevatten ban ,) o.
Conceptible , adj. Vetstaanbaar.
Conception , s. Ontvangenis (Van eene
bezwange; d wordende Vid1130. *
Ge*
Bevattrng , yr., Beg; ip,
Gevoelen,
dachte , vr. ,
m. *
0., Meening , yr.
Conceptions, adj. veroud., 12gt ontvangende , Ligt bezwangerd wordende.

Conceptive , adj. Bekwaam cm to ont.
vangen, d. ,fiezwangerd to warden.
Concern , s. Zaak , Biziglzeid , in webs
men eevig belang heefi , vr. ; That is
their own — , Dat hunne zaak. * ,
Belang , o. , Belangsteiling,vr ; I have
no -- with it , lies gnat mil niet aan.
to Concrn , v. a. Bits era; , Aangaan.
* Zorg of Ongnrnstheid eroorzaken,
als : to — one's s,lf, Zich verontrusten ; a.) to — one's self about , Zich
bekommes en on;; 2.) to— one's self
Zich met ... beinoeilen.
Concerned , part. adj. Betrokken ; 1.)
to Be — AT a thing- , Net lets begaan
to Be — FOR, Bekommerd
z&n ;
zün wegens ; 3. ) to — IN, a.) Betrok.
kin z.&ll in, Being hebben bji; b.)
Desl hebben aan ; 4.) to Be — WITH
one, Blet iemaisd re doe, hebben of in
bet; ebbing staan.
Concerning, prep. Belangende , Betref.
fende , [Vat aanbelangt , Nopens.
Concernment, s., zie Concern , s.
Concert, s. Afsi rank, Verstandhouding,
Ouereensternming , y r. * — , Cancel e,
11.1a'4ik,tuk voor cen aantal verschillende speeltuigen. * —, Concert , Muziiiegezelschap , o.
to Concern, v. a. Gemeenschappelijk beramen , Overleggen , Af:preken.
Concertation , s. veroud. , Geschil , 0.
Concertative , adj. In geschil.
Concerted , adj. A:s eels concert inges igt.
Concet to , s. , z ie Concert: is; de 2 beteck.
Conc,ssion , s. Toe,temming , Inwilliging,
y r. * —, Hitgeen toege3taan of ingeruimd is, Toegestaan o.
Concessionary , adj. Totgestaan , Inge.
willigd.
Consessive , adj. (Consessively , adv.)
Toegestaan,
(pl. Coucetti, )
Concetto ,
hid, vr.
Cot- ch, s. Zeeschulp, Zees chelp, Schelp, yr.
Conchilious , adj. Tot de schelpen be.
hoorende.
Conchite, s. Vercteende schelh , vr.
Conchoid , s. in de wt., k. , zekes e kromme
air), die eene nndere tot in het oneinalga wader- binkomt , zonder dezelve ills.
mer to raker;, Concneide ,Spiragllinn, yr.
Ctnchology,, s. Leer der si,helpen , Schelpkunde , vr.
Conchometer,, s. Scheipmeter,, m.
Conchylaceous , adj. Van de schelpen.
Schelpvormig.
•
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Conciliable, adj. Tc berniddelen.
Conciliar, adj. Van eene kcr kvergadering.
to Conciliate, v. a. Verschaffen,
werven ; This single action conciliates
TO him the love of all good men , Dcze
enkele iaad vowel ft hem de Heide van
Bevredigen,
alle gcede memchen. '
Vet zienen.
, s. Vetwerven, Verseha
o. * Bevrediging, Vrzoening , vr.
Conciliator, s. Berl-ea/ger,, Vet z ener, m.
Conciliatory , adj. Le ;re yetzocning to
weeg brengende, Verzoenend.
Con cinnity , s. Voegzaamheid.* —, Net.
held, yr.
Concinnous , adj. Vocgzaatn, Behooriük.
*
Bevatlig ,
Concionator, s. Preker,, m.
Concionatory,, adj. In de openlike y oordi age gebruikellik.
Concise, adj. (Concise' y , adv. )Beknopt.
Conciseness, s. Bcknopthrid, vv.
Concision , s. ilfsnijdirg , Bekorting.
•
Beknoptheid , vr.
Concication , s. 01 ,Litsing , Oprui ing, yr.
to Concite , v. a. verou-l., Opt riven.
Conclamation
s. Vrengdcgeroep, o.,
Viengdekreten, m. meet v.
Conclave , a. .Jfzondet ilk vertrek. *
Conclave ,(d. i. plants , waar de kat-dinalen y etgaderen, on ten' paus to
verkiezen, En de ye, gaierde kardimlen
zelven ,) o. ;
Geheime vergade.
ring, vr.
to Conclude , v. a. Besluiten, Beslissen.
*
Besluiten, Elvdigen. —, Besluiten , Len gevolg t;ekkcn. * v. n.
Eintitgen, Bcsiu:ten ; n.) 10 - BY lamenting, Eindi,y)n met klagen; 2. to
— IN , Lind gels ; 3. ) to - UPON,
Bestuiten over of omtrent. Aanm. to
Conclude u p is vet olldetd.
Concludency s. Regetwatigheid van be.
toog , Gera, to gcvolgtrckk'ng ,
Concludent , ad,. li,sii3Jebel ;
TO a
purpose, Besoissenel v 9or een doel.
Concluder , s. Die besluit , eez.
Concluding - line , s. Valreep van de
stormladeer, tn.
Concludingly, zie Conclusively.
Conciusible , adj. Be,lisbaar.
Conclusion, s. Beslnit, o., Besiissing,
y r. *
Bosluit , o , Gewlgtrckking,
y r. *
, E;ilde, o. *—,
slag , m. , Uitkernst, rr.
Conc l usive, adj Br ■ lissend. *
RegelInatig in gcy olgtrekking ;— To my will,

Overeenkomstig met of Beslissend voor
niiyn' evi

l.

Conclusively, adv. , ale Conclusive.
Conclusiveness, s. Bond .giteid, yr.
to Concoagulate , v. a Doen zamenstollen.
Concoagtilazion , s. Zamenstolling; bijz.
Kri,talwording (yanyerscheidenezouten
to zamen ), vi.
to Concoct , v. a. Door hitte zuiyeren.
* —, van de maag , Verduwen ; fig. A
man of concocted malice, Len volsiagen
booswicht.
Concoction, s. Zuivering door him.
Verduwing ,
Concoctive , adj. Verduwend.
Concolour,, adj. Van -dine kleur,, Een.
kleurig , Eenvet
Concomitance , Coi.comitancy , s. Zaminbestaan, o. ; The — of one action
WITH another , Het gelij kl;;,dig bes‘aan
von eerie daad met stole andere.
Concomitant, adj. ( Concomitantly, adv.)
Z(rmenbestaan , 'Lament's, spend; — WITH,
Bestaande met. *—, s. Bledgezel , m.
to Concomitate , v. n. veroini. , Met lisp
bestaan van lets alders verbonden zijn.
Concord , s. Eendragt , Eenigheid,
in de muzzj k , "'keno d , o. *
in de sprnakk.. Oveteemtentming (in
petal , gesiacht , of naamval), vr.
Concordance, s. Ovcreenkomt ,Overeenbijz. Concordantle,
stemmtng, vi.
(sent lij st dcr overeemtemmende bijbel.
teloten ,) or.
Concordancy,, s. Overeenstemming, yr.
Concordant, adj. Orere,mtcmmend; TO , Overecnkom tog met.
CoLcorda.te s. V idrag , o., O y ereenkomst ,vr.*—, tus,,henecn' wereld/liken opperheer en den parrs over z,tken
van de gsd,dienst Concordaat , o.
Concorporal, adj. Van het zeljde ligckaam.
to Concorporare , v. a. & n. Tot Ufa
ligchaam even , ; to — a
thing WITH another, Jets in lets antlers
lr,trfi ea.
Co,. corporation , s. Pereeniging tot len
ligchaam, yr.
Concourse , s. Zamenvloeiling , vr., Za"— ,Zamengevloeide memenisop ,
itintaking,punt, o
nigte , vr. *
Concremation , s. Bijeenbranding Zamenbranding , vr.
Concremen-.., s. Zamengt seisel o.
Concrescence , s. Zanich-groeijing, yr.
Concrescible , adj. Gescnikt tot zatwgroefiing.

CONC
to Concrete, v. a. Tot een' ielnrnp vereenigen. * v. n. Tot een' klomp Ivorden, Zamengro4en ; to — WITH a
thing , Diet lets Z .inero ceijen.
Concrete , adj. Tot ecnen klonip vereenigd. * in de reick. , filet cfgetrokken , Te zamen met het unite, werp
beschouwd. , s. Hetgeen tot een'
kiwi ') y e; eenSgd is. * —, in tie r wick.,
ILedanigheeien , le zamen wet derzelver
onderwLrp be,cliouwd, vv. n;eerv.
Concreted, ess , s. Het tot eenen Romp
verecnigd z(in.
Concretely, adv., zie Concrete, adj.
Concreteness, zie Coagulation.
Concretion, s. Voi ming tot eenen klomp ,
vr. * —, in de geneesk. , Verdikking
van vochten , yr.
Concretive , adj. Tat eenen lamp brengentle. * — , srt de gene , k. , VC/ al;kkend.
Concreture , s. Vei thkie ki0112,, 711.
Concubinage , s. Zamenleving net eerie
,
bo
Cot cubinate, S. veroud., Hoerer,J, vr.
Concubine , s. Buzit , vi.
to Conculcate , s. a. le) P eden, Vertrappen.
Conculcation , s. Vertrapping , yr.
Concupiscence, s. Onkuische begeerte ,
yr., Geile lust,
Concup:scent , adj. Geil.
Concupiscen nal , adj. Gelle lusten be
treffende.
Concupi,cible , adj. Golfe lusten otwek•
kende.
to Concur, v. n. Zamenloopen ,
fen. * , Oves etn sty rumen. * —,
Zamenwerken , Mederei ktn ; to IN , Ovei een stemmen on.trent ; a.) to
- TO , Zamenwerken of Medewerken
tot ; 3.) to - WITH, a.) Overeen
stemn en met (ieniand ); b.) Zi,11 vereenigen met (lets).
Concurrence , Concurrency, s. Ze.menloop,
tn. * —, Overeenctemmirg. , Zetmenwe kirg , Medewerkirg , yr. * —
Gezameniiik egt , o. , Gelüki,e ,e1 van
ac.nspraak , yr.; — TO, /Lip bit..
Concurrent , adj. Zimenwei kend , J.711edewerkend ; to lie — WITH ,,Medewerken
met. * , s. Medcwerker. *
,
dedirger,,
Concurrently, adv. Vereenigd.
Concussation, s. Her.ge beweg ;ng , vr.
Concussion, s. Schu tiding , I10171 in ing.
* — , Knevelci 51,( wet/en-eve/0u winstneming van ambtenaren ,) vr.
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Concussive, adj. Schadend, Schommelend,
Eerie schudding yet °or zakend.
to Condemn , v. a. Veroordeelen , Tot
strafe doen:en. * — , Veroordeelen, Laken ; s.) to — ore IN, Veroora`eelen
tot eerie boete van ; to - To , a.)
Veroordeelen tot ; b.) Veroordeeien om te.
Condemnable, adj. Leakbaur,
Condemnation, S. [To so; deeling , yr.
Condemnator y , adj. Vei oordeeLiid.
Condemner , s. Veroordeelaar,, m.
Condensable , adj. Verdikbaar.
to Condensate, v. a. & v. n. Verdikken.
Condensate , adj. veroud. , Verdikt.
dikking , vr.
Condensation , s.
Condensative , adj. Verdikkend.
a. & v. n. Verdikken ;
to Condense ,
to — INTO, Verdikken tot.
Condense, adj. 14.1 dikt.
Condenser , s. zrkcr werktnig waarin Is
luchtzamengedrukt wo,dt,C, ndensator,m.
Condensicy , s. Digtheid , vi.
Conder, s. Geleider tier Lai ingvisschers ,
zie Balker. —, Stnurmansmaat ,
to Condescend , v. n. Zich vei waai digen.
—,
* — , Zich laten we/gevalien.
Ziehvernederen. * —, bischikkeliik Zijn;
to - TO, a.) Afdalen tot ; b.) Zich
rerlagen rot ; c. ) Zichonderweilen aan,
Toetreden tot.
Condescendence, s Inschikkelijkheii Bens
wee: del en, Vrtiwi,/ige vei zuking van
Voorkon,endheid , vr.
Condescendingly, adv. Met .goedrnstige
inschikkeliikhezd , Met vsywiliige vet-zaking van meerde; held , Vool komend.
Condescension , s. In,chikkelijkheid , Toegevendheid , vr., zie Condescendence ;
- TO others Vooi komendizeld of Inschikkeliikheid jeger IS antics en.
Condescensive , adj . Goedgunstig, Inschikkelfik , Voorkomend.
Condescent, s. veroud., zie Condescension.
Condign, adj. Naar verd:enste, Verdienti.
ConclignIty,, s. Verdienste , yr.
Condignly, adv. Naar yer diencte.
Condignness , s. Geêveni edigalheid naar
vel diensten , yr.
Condiment, s. bij koks , Toebereiding
(door sausen), * —, Sans , vr.
en yr.
Cordisciple , s. Medeleerting ,
to; Condite, v. a. hi/ k .ks , Toebet eiden.
* , lumaken , Inieggen
Condite, adj. Inge;egd , irgemaakt.
Conditement, s. ingelegd g,ed, o., zie Preserve. *— , Toeeere:ding , yr.
, Stand,
Condition, s. Toestand.
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Levensstand , tn. * , Inborst. *
Voorwaarde , yr.
to Condition, v. a. Be palen; van h/er :
Conditioned, Zicli in zekeren ( goeden of
slechten) toe tqnd bevindende ; b j keo/21.,
Geconditioneerd; Goocs well conditioned,
el geconditioreer e goe. eren.
van de mensehelilke geaardheid , als : A
man the best conditioned, Een man van de
beste geaardheid. * — , n. Bepalingen
makers; to - FOR, Bedingen, Bepalen.
Conditional, adj Vootwaardelifk.
Conditionalicy, s Voorwisardelijkheid,vr.
Conditionally , adv. , nit Conditional.
Conclitionary, adj../31> vootwaarde bepaald.
to Conditionate , v. a. veroud., Ass
voo 1 . 11' arde bedingen.
Couditionate , adj. veroud., zie Conditional.
Conditory, s. Bergplaats , Bewaarplanet , yr.
Condolatory, adj. Rouwbeklag inhoudende , Van rouwbeklag.
to Condole, v. a. Bcklagen. * v. n.
Meeletreuren ; to -- WITH one, lemma condoleren.
Condolecnew,, Condolence, s. Beklag.
inzond. Rouwbeklag, o.
*
Condoler, s. Die ronwbeklag toont , bewijs t
Condonation,s. Vergeving,Vergifenis,vr.
Condor, s. zekere groote vogel, Condor,
Lammerg'er, in.
to Conduce, v. n. Tst zeker einde bev y , derlük zfejn , Leiden ; to — T‘ • , Leiden tot. * —, v. a. veroud. , zie to
Conduct.
Conducement, s. Strek.king , yr.
Conducent, adj. Leidend, Sts ekkend ,
13evorderhYk.
Conducible, adj. Tot zeker elude bu y erdel ; to Be — TO, Bevordei k zijn
voor,, Bevorderen.
Conducibleness, s. Bevorderlilkheid , vr.
Conducive, adj. Bevel-der-10 zie Conducible.
Condocivenes, s. Bevorderlifitheid , yr.
Conduct, s. Bemiring (van eenige onderveining). —, Aanvoering (van krijgcvolk), y r. * Gelet'de, o., (te laird,
Excorte ; ter zee, Convooi , o.) *
; (Safe-conduct, IT rjgeGeleibrief,
o.) * 5 Gedredg , LevenTedrap:, o.
to Conduct, v. a. (eenige ondernetning)
.Beiluren. * ,(krfigsvolk) Aanvoeren.
(nit wellevendheid of om den weg
*
wijzen) Begeleiden , Vet gezelien ; to

a village 5 In eon dorp geleiden.
Conduction, s. veroud. , Leiden , Sturen , o.
Conductitious, adj. Gehuurd.
Conductor, s. Bestuurder (van eenige
orderneiniug). * , Aanvoerder (van
krijolvolk). *- 5 Gefeider, Leidsman.
* , Geleider (aan eene electriseermachine , of aan eenen blik.sernafleider ;
incgelijkc zeker heelkun,tenaars werktuig on: het mec bij het steensajden to
bes turen) 5 in.
Conductress, s. Gele'dster, Leidsvrouw, yr.
Waterleiding, yr.
Conduit, s. Buis, P
Conduit-pipe, s. Waterpijp, yr.
Conduplicate, v. a. veroud., Zupanvouwen.
Cond,plicate, adj. Dribbel.
Conduplication , s. Verdubbeling , vr.
Condyl , s. Beeilknoop tn.
Condyloid, adj. Vast of Gellik een' beenknoop.
Cone, s. Kegel, tn.
Coney, zie Cony.
to Confabulate, v. n. Kouten, Zamenspreken.
(yr.
Confahu l ation,F. Kout , Zamenspraak,
Con abulatory, adj. Een gekout betref:
fende.
Con*arreation, s. in de Rom. geschied.,
zekere plegtigheid boY de huweliiksviering
van lieden , trier / 5 7 del en tot het prie c
een zit* hectond in-tershapbmdw,n
het eten van een stukfe brood door den
man en de vrouw.
Confect, s. Su ikergebak , o.
to Confect, v. a. veroud., Zairenstellm.
* — , Tot sulkergebak toebereidcn. *—
Konfif ten.
(°Confections Stsikergebak.*
Confectionary, s. weleer: St:ikerbakker,
,
, thafiS Suikergebak, o. *
m. *
Suikerhakke4, yr.
Confectioner, o. Snikerhakker, m.
Confederacy, s Bondgenootschap, Ter.
bond *—, in eenen siechten zin, Eedgenootcchap , o.
,
Confederate, s. Bondgenoot. *
eenen slechten zin, Eedgenoot, Zaamgezworene , m. * —, aflj. Verbonden ; T.)
m Be — INTO crimei.., Tot misdadige
vginerken verbonden zijn ; a ) to Be -WITH one, Met iemand verbonden zijn.
to Confederate, v. a. Vereenigen e n t een
boodgeno6t ychap.*—, v. n. In bondgenooeschap treden, Zich tot cen verbond vereenigen.
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Confederation, s. Bondgenootschap, Verbond, o.
to Confer, v. n. Onderba,idelen, Zich ondethouden ; Fie confe r red WITH h1S
bour, , onderhield zich met bunt.man. *— , v. a. Bildt agen, Geven; 1.)
to — a thing ON or UPON gone, Iemand
lets geven, verleenen, schenken, nvaeTO, Bijdragsn tot.
dee/en; 2) tO
—, ZaConference, s. Mondgesprek,
menkomst, Bejc enisornst *
king, Yr. (dock in den /aatseen zin wet.nig gebruik. of y et °ad.)
Conferrer, s. Onderhandelaar. *—,Gever, tn.
Conlerva, s. (pl. Confervae,) Watertrios, 0.
to Confess, v. a. Be ennen Bch] ell.
Bekennen, Erkennen, .Viet tegenspreken. * — , Biechten. * —, De
biecht afnemen, Biecht 1103ren. *
als : to one's self OF a sin, Rene zonde
*
, v. n. Biechten, Biecht
doen.
Confessed, adj. Openlo)k, Bekend.
Confessedly, adv. Gelijk algemeen erkend
Onbetwistbaar.
is. *
Confesser,, s. Belijder,, Bekenner,
Bellidenis
Confession, s. Bekentenis
, Geloofs
(van eenige mhdaad). *
Lekentenis, Geloolibelijdeni s.
Beliftlenis van zonden , yr.
Confessional , s. Biechtstoel , m.
,
Confessionary, s. zie Confessional. *
adj. Van de biecht,, Tot de biecht behoorencle.
Confessionist, s. Behider (vat; ziln geloo
m.
m.
Confessor, s. Belijder (van zijn geloof).
—, BiechtYader,, on.
Confest , adj., zie Confessed.
Confidant, s. Vertrouweling, m.
Confidante, s. Vertrouweling, yr.
to Confide, v. n, & a. Vertrouwen ;
The king confided IN his ministers,
De koning vertrouwde op vine ministers.
Confidence, s. Vertrouwen. *
v ert rouwen , o. * —, Vet metelheid ,
Driestheid, vr.; to Put — IN one,
Vertrouwen in iesnand stellen.
Confident, adj. Verzekerd Volkomen
; I am
overtuigd, Zonder eenigen
— he told you so, Ik hood mij y olksmen vetzekerd, dat NI het u gezegd
hee,f t. . — , Vertrouwende , Zonder argwaan ; I am — OF it, Ik ben vol vetENG. A. DUTCH DICT.

trouwen daarop, —, Stout, Ves'metel,
Di lest, *—, s., zie Confidant, Confi.
dante.
Confidential, adj. (Confidentially, adv.)
Vertrouw^ 12, Confidentieel.
Confidently , adv. , zie Confident, adj.
Confidentness, s. Zelf vertrouren , o.
Vermetelheid, Driestheid, yr.
to Configurate, v. a, De aspecten van
aanw&zen.
Configu ration, s. Ulterlijke vorm, m.,
Get/aante , y r. ' —, lea de sterrek.,
Lett ekkelfike stand tier sten en , m.
to Configure , v. a. Tot zekere gedaante
vormen ; to — one's self INTO a human
shape , Zich tot cene memcheliike gedaante yormen.
Confine, s. Grens , Gronsscheiding
Go ens paal , vs. * — , adj. flange enzend.
to Confine , ilanpalen , ili,ngrenzen; to - ON , Gr cozen of Palen aan.
In. In pieta's van ON words cob wel
eens WITH gebruikt. * —, v. a. Beenzen. " , Beperken. * —, Govangen zetten ; I.) to — one BY laws, Ietnand
door wetten belerken ; 2.) to — a person
or thing , lemassd of lets opsistiten
in; 3.) to - TO , Bepalen tot, by ;
- WITH, Omgeyen met.
C ,:infineless , adj. Go enzeloos.
Confinement , ;. Gevangensehap , Heck.
testis , vr.; — TO a particular diet,
Beperking tot een' bepaalden leer; egel.
Confiner,
Gtensbewoner. *
leer,
* — , Dierplant, yr.
Conlin) ty, s. Nab:Acid ,Nabuurschap, yr.
to Confirm , v. a. Be y estigen , Bekrachtigen, De waarbeid van ... doen
Beve,tigen, lid de uitoefening
ken.
cener ambtsbedientngstellen. in eenen godgel. zin, Beyestigen, Door oplegging der handen deelgenoot maken
van de volkomenhcid der y oorregten eens
Christens;; bij Roomsch- Cath. Vot men;
I. ) to — one IN a thing , lemma in lets
(b. v. priesthood) bevesti gen ; 2.) to — a
thing ro one , remand lets (b. v. eens
kroon) verzekeren.
Confirmable, adj. Bevestigbaar, Waarvan de waarheid duidelijk ban bewezen
worden , Te hewijzen ; It is — by many
examples , Het laat zich door eene me
raigte Yootbee,(den bewi)zen.
Confirmation, s. Bevestiging. *
,Vorwing , yr., zie to Confirm.
Confirmative, adj. Bevestigend.

cor,,p
CONF
Confirmator,, s. Bevcstiger,
; Conformable, adj. Geliikvormig. *
Confirtnatory, adj. bevessigend. *—,De Over eenkomstig , Overeenstemmend ;
bevestiging betreffende.
TO , a.) Overeenkomstig of OvereenConfirmeduess, 6. Het bevestigd zijn.
stemmend met ; b.) Genool zaam ann.
Confirmer, s. Bevestiger,, in.
Aanm. Ofichoon het altijd van To geConfirmnigly, adv. Jievestigend.
olgd sratdena ban , vindt men echterzelfs
Confiscable , adj. Jan wisest, dverkla- bs:' de nit,tekendste schriivers WITH,
ring onderhevig.
voor al in de eerste beteekenis.
to Confiscate , v, a. Verbeurdverklaren. Conformably, adv., als:
TO, OvereenConfiscate, adj. Verbeurd y et klaard,
komst:g , Volgens.
Confiscation, s. Verb,:;urdverklaring, yr. Conformation , s. Gelsjkvo, migheid.
Confiscator, s. Verb( us elves kit-larder, m. Gelisky ormigmaking, y r. *— , Vorm,m.,
Confiscatory, adj. Vdrbeui d verkiaard.
of Vot ming (in het algem.), vr. ; The
Coitfitent, s. Bekenver,, Belsjder (van
— of our nears and lives TO the duties
cenig misdrie), is;.
of true religion, De o y es eenstemming
Confiture, s. Konki , Steikergoed, o.
van ens hart en seven wet de lapels tier
to Confix , v. a. Bey est igen, Vast 'waken. stare godidienst.
Confixure, s. VastmaZ.en, o.
Conformer, s. Die zich
Conflagrant, adj., II, bland, Ter prooi zie Conformist.
der vlammen.
Conformist, s. Die tot de leer van de alConflagt ation, s. Algemeene brand , ns.
gemeene (Anglicaansche) kerb behoort.
Conflation , s.
ing of Gieting (van Conformity, s. Geligevolmighc.d. *
metalen).
* —, Zamenblazing, (op O y ereenkomstigheid, vs.
blaasspeeltuigen,) 3 r.
Confortation ,s. Nit roud.,Versterking.
Contlexure, s. Bulging , yr.
to Confound. v. a. Ondereen mergen. *— ,
Conflict , s. Hey sge Loosing,
*
, Met e lkan der vent art en. * — , Verlegen
S
, tn., Geyeeht , o. * —, Wersse- makes:, * Verbazen.* —, Yes nieien;
ling ,
als: In the — of death, In a.) to Be confounded AT a thing, BQf iets
het rotsteien met den eked.
Yet legen of Over jets verbaasd staan;
to Conflict , v. n. Worstelen , Strilden ; 2.) to — ideas WITH words, DenkbeelHe conflicted with great difficulties, Ili,/ den met roorden yes wart en.
Confounded, adj. (Confoundedly, adv.)
kampte tegen greets moei;eii;kheden.
Confluence , s. Zamen y toeving ,
Za- Very beijclijk, Hatelifk,Schcindelijk; A —
menloop (van s ivie, en),
* —, Za- liar , Len aartsleugenaat
naenvloesjing. y r., Zameslloop, (van men- Confounc4edness, s. Fe, 'warring. * —
schen,) tn. * , Zamengevloeide sm- res legenheid , yr.
vigte , y r.; to lioave One - INTO, Confounder, s. Die vermengt , verwart.
Zarnenyloes:fen in.
*
Onruststichter,, Veinteler,,
Confluent, adj. Ineen ylietend, *—,Ont- Confraternity, s. Geestelii ke breedertnoetend.
schap , yr.
Conflux, s. Zamenloop, ,
Zamenvloei- Contrication, s. Schuring , yr,
ling , (van I ivies en en in de ge- to Confront, v. a. Tegen elkander overneeskunde , van vochten). * —, Zamen- stellen. *— , like elkander yergelitgevloeide menigte ,
ken. *
4zonder van getuigen,
in regten Confronteren; a.) to — a
Conflnxibiiity, a. Neiging tot zamenvloe,jen , o.
medal WITH a verse, Len' 8edenkpenning
Conform, adj. verovd., Oyereenkomstig; met een vers vergelithen ; b.) to — the
— no ALL reason, O yereenkomstig alle witnesses WITH the accused, De getuiretie.
gen tegen de beschuldigden verhooren.
to Conform , v. a. Van den zelfden norm Confrontation, s.Vergeivking. *—,inzond.
maken ; to — a thing TO another, less van getuigen , (in
re gten, ) Confronovereenkomstig lets antlers inrigten, lets tatie , yr.
Haar lets antlers sclzikhen of igten ; — to Confuse, v. a. Verwarren.
Verhtone's self To the will of Cod, Zich gen waken.
schikken naar den toil van God.
Confuse, adj. veroud., Vermengd. *—,
v. n., als : to — T o, a.) Zich rigten Veslegen.
vaar ; b.) Gehocs zanies; atm..,
Confusedly, adv. Outer elkander ver178
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mengd. *
Verward ; fig. Duister,Onverstaanbaar.
Confusedness, s. Verwardlicid, Duisterheld , yr.
Confusely,, adv. veroud., Venvard.
Confusion, s. Verwao de ondeo eenmenging.
* —, Ferrari ing , Beroerte. * —, Verlegenhe id, vr.
Confutable , adj. Wederlegbaar,
Confutant , zie Confuter.
Confutation, s. Wederlegging , vr.
to Confute, v. a. Lrederieggen.
Conftstement , s. bij Ith yrot1 , Wederlegging , vr.
Confuter, s. Weei rlegger , m.
Conge , s. Begroeting , Bulging, vr.,
scheid , o. —, in
* —,
Greet,
de bouwk. Aanloop of dfloop eener
zuil) , rn.

to Conge, v. a. (pret. et part. Congeed, )
Zijn aficheid nemen van, Verlaten. *
v. n., als : I have congeed with the
duke, Ile heb ajscleeid van den hertog
genomen.
to Congeal , v. n. Bevriezen. * —, v. a.
Deem bevriezen , Doen verstijven ; I. )
to Be congealed TO ice, tot s/s bevroren
zijn ; 2.) to Be congealed WITH cold,
Door de koude stiff geworden zijn.
Congealable , adj. Bevriesbaar;
by
cold, Bevriesbaar door koude.
Congealment, s. _Bevroze3 of Verstijfde
klomp , m.
Conge - d'elire , s. in regeen , IConinklijke
vet gunning aeon eon lapittel , one eerie
opengevallene bisschopswaardigheid to
ver y ullen , vr.
Congelation,s. Bevriezing,Verstijving,vr.
Congener, s. Die of Dat eon' geliiken
ooriprong heeft The cherry-tree is a TO the laurel, De kerseboom is van de
zelfde natuur ale de laurier.
Cougeneracy,, zie Congenerousness.
Congener,c, adj. Gelijksoortig.
Congenerous, adj. GelOsoortig.
Congenerousness, s. Geliiksoortigheid
Gelijkslachtigheid , vr.
Congenial, ac t . Gelijksoortig van geese ,
Gelijkaao dig. *—, Natuut lijk, Van nature eigen ; a.) This severity is not
— To bins , Doze strengheid is hem islet
eigen ; b.) This soil is not — to the plant,
Doze grond is nice geschiktvoor de plant.
Aanm. Zelfs bij goede schrojvers vindt men
WITH. in plants van TO.
Congeniality, Congenialness, s. Gelijkscortigheid v. geese, Gelilkaardigheld vr.
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Congenital, zie Congenite.
Congenite , adj. Te zamen geboren ;
Ingesehapen , Aangeboren , Go-WITH,
boron met.
Conger, s. Zeeaal , in.
Congeries , s. Stapet , Hoop , m.
to Congest , v. a. Stapelen , Opstapelen ,
Ophoopen.
Congestible , adj. Stapelbaar, Op to
hoopen.
Congestion , s. 0,sstapeling , Ophooping.
"—, in de geneeck.0 phooping van vochten,
door weike een gezwel verso, zaakt words,
Congestie , vr.
Congiary,, s. in de Rom. geschied., zePore gift, eerst van koren eis olie, door
de Romeinsche keizeo s uitgedeeld , laver
vase geld.
Congie, s. veroud., zie Conge.
to Congie, V.a. et n. verond , zie toConge.
CO Conglaciate, v. n. Tot idos warden,
Bevriezen.
Conglaciation, s. IJswording , Bev riezing ,
to Conglobate , v. a. Tot eenen harden
bol vergaren , Zamenrollen, Zamenpakken.
Conglohate , adj. (Conglobately,, adv.)
Tot eenenhao den bol gevormd, Digt, Vast.
Conglobation, s. Bolvorniigheid, vr.
to Conglobe , v. a. Bolvo; wig maken.
V. n. Bolvormig wooden.
*
to Conglobulate, v. u. In een bolletjs
veranderen.
to Conglomerate, v. a. Tot een kluwen
vergaderen.
Conglomerate, adj. Zamengepakt, * —,
Tot een ‘ klziwen gevormd. s. een
zand, teen.
Conglomeration , s. Zamenwikkeling.
* —, 1Vaauwe vereeniging , yr.
Conglutinant, adj. Lijmend , Verbindend.
* —, s. Heelnetddel , o.
to Conglutinate, v. a. Zamenlijmen,
Doen aaneen kleven. * — , v. n. IVeder
aaneen , Zich door aaneenkleving
seeder vereenigen.
Conglutination, s. Heeling ; fig. Vereeniging , yr.
Conglutinative, adj. in de heelk. , De
kracht hebbende om to doers aane. ci kleven , Verbindend.
Conglutinator, s. in de heelk. , .11-chtpleister, vr.
Congo, s. Congothee , yr.
Congratulant , adj. NI wijzi van gelukwensch, Gelukivenschend.
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to Congratulate, v. a, Geluk wenschen ; Conic, Conical, adj. (Conically, adv.)
m and ge uk wensehen Kegeivot
to — c tie i N
Kegeleormigheid, yr.
met. * , v. n. veroud., vetheu- Conicalness,
gen ; I.) to — O ole's self, Zich ge- Conics, Coric ,ections , s. p,ur. in de
Kegelsne.cie, yr.
rule wensehen ; 2. ) to — WITH one, ICmond gelnk 'wenschen. Aanin. De laatste Coniferous , adj. yi:u plantk., Kegelvormige vruchten dri,geng.
nit& taking komt welligt nog veer.
Congratulation , s. Gelukwenschinp; , yr. Coniform , adj. Keg,:vei cog.
to Conject , v. a. veroud., irerpen.
*— Gelukwens,:h,
Congratulatory, adj. BO wise van ge- Conjector, s. Gisser,
Conjecturable„adj. Vermoedelük,Te gissen.
lukwensch , Van gelukIvensching.
to Congree v. n. bij SHAKSP. zie to Conjectural, adj. Op gi+sing sAeunende.
Codjecturally,, adv. Es) gissing.
Agree.
Elkander Conjecture, s. Gissing ,
Bloot verto Cor greet v. n. veroud.
moeden, o.
gt oe;en.
to Conjecture, v. a. Gissen, Vermoeden.
to Congregate, v. a. Bijeen vet g.;.-ieren
Zamenbt engen. * —, v. n. Bijeen komen ; Conjecturer, s. Gisscr,,
Fquals often congrea;ate WITH equals, to Conjobble, v. a. gemeen, BehanGaijken komen met gel.) ben daen ; to -- a thing WITH one , Lets
met iemand behandcien.
zamen.
to Conjoin, v. a. here nigen , Bficen
Congregate, adj. Opeengepakt Digt
bo engem. *— , In het 1:t.lcelük vet btneen yet gado d.
/./.- den ; Conjoined with what he knows
Congregation, S. Zatnenhooping.
ife,nkonist tot already, Verconigd met hetgene reeds
eenkcmst. *—, inzond.
weet. * —, v. n. Ziclz verbinden, Zich
openbare godsdienstotlening ,
van open- vereenigen , Ben vet bond aangaan.
Congregational, adj.
Conjoint, adj. (Conjointly, adv.) Te
bate k:eenkomst , Openbaar.
Congregationalist, s. Lid van eene on- zamen , Vet conigd.
Conjugsl,
adj, (Conjugally, adv.) Den
afhankeliike ketk , e.
Congress, s. Botsing , yr. *—, Strfld, tn. eel/test/sat betteffende , Echtaifk, Huc h.
* , Congres, o. , Zamenkomst (tat
regeling der be:amgen van onderscheide- to Conjo gate, v.a. Vereenigen.*—,inzond.
In
het
huwel;*ik
y erbinden. * , in de
vi.
ne mogendheden),
Congression, s. wein!g gebruik., Dileen- spraakk., Ves-voegen.
Conjugate , adj. Vetcenigd.
s. Troerd
komst, yr.
yam do zafde afleiding, o.
Congressional, adj. Van een congres.
Conjugation,
s.
Vereemiging ,(inzond.
Congressive , adj. Tot elkander komend.
to Congrue, v. D. veroud., °vet eeen ko- het huwelijk). * , in de spraakk.,
Very oeging , vr.
men.
Congruence, s. Ge . chikthei d , Gepast- Conjunct, adj. In gemeenscha p, Te zamen Vereenigd.
held, ( van het eine ding bij het anConjunction, s. Vereeniging, Verbindtedere ,) yr.
Congruent, adj. Overeenkomstig , Pas- nis, y r., Verbond, o. ; to Act in — WITH
others, In vet eeniging met anderen
send.
Congruity, s. Overeenkomstigheid. * — , hande/en. *—, us de siert ek., Conj acetic,
Gepastheid, vr.; 1.) There is -- BE- y r., Zamenstand, (van twee planeten in den zeljden graad des dierenTWEEN this and that, Er is Beene Overeenstemming tusschen dit en dolt; 2.) riems,) m. * —, in de spraakk., Voegwoord
, o.
De
another,
The of one thing WITH
overecnstemming van het eene met het Conjunctive, adj. (Conjunctively, adv.)
Nautili, vet ecnigd. * — , in de spt aakk.,
andet c.
Aan y oegend , Bijy oegend ; he — mood,
Congrument, s., zie Congruence.
Ue bilvoegende wjze. *—, ZamenvoeCongruous, adj. Oyereenkomstig , Passf.;, d — TO, Oveteenkomstig met. *—, gend , Irerbindend.
Conjunctiveness , s. Eigenschap van lets
Voer: -am , Gepast.
ougi nously , adv. Behoorlijk; — To, em to vcreenigen, Verbindende eigen:chap , vr.
prep. Overeenkomst/g (met).
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Connictation, S. Wenk , m.
Connivance , s. Oogluiking , yr.
to Connive , V. n. Oeglulkend geeloogln,
Wenken. * , BlineTheid voorwenden;
to — AT , Door de ringers zien.
Connivent, adj. 0,gittikend aauzi'ende.
Conniver , 0. Die let, oogluikend aanz'et.
Connoisseur, s. Kenner, m.
Connoiss,:urship,s. Bedrevenheid van een'
kenner,, yr.
to Connotate, v. a. Medeaanduiden, Te
y ens beduiden.
Connotatiom, s. Medeaanktiding, vr.
to Connote, v. a. BI 'de to kennen gePen.
,
zich besluitea. —,ziew Con*
notate.
Connubial, adj. Echtelilk.
Connumeration , s. Zamentelling , yr.
Connus nice , zle Cog, izanc.:.
Connusant, z'e Cognizant.
Conoid, s. Kegelvo, mig,7 fipur, yr.
Conoidical , adj. Kegelachtig.
to Conquassate , v. a. Schudden.
Conquassacion, s. Schud/ling , vi.
to Conquer, v. a. Overw:nnon. * ---,Vermeesteren, Ve:overen , Bentagtigen ; to
-- a ship FROM one, Een schip van iemandbemagtigen. *—, v. n. Ovetwinnen,
zege behaten.
Conquerable, adj. Overwinneloik, Verwinbaar.
Conqueror, s. 0 Yerwinnaar. * —,Veroveraar,,
Conquest, s. Overwinning , Zege. * ,
Verovering, y r. *—,Overwonnen land,
o., Verovering,vr.*—,veroud.,Verkregen
of ilangewonnen good, o.
Consanguineous, adj. In den bloede bestaande, Verwant.
Consanguinity, s. Bloedverwantcchap, yr.;
- WITH , Bloedverwantchap met.
Consarcination, s. Zamenlapping, yr.
Conscience, s. Geweten, o. *—,
held. *
Naauwgezetheid. —,
lijkheid , vr.; Court of —, Regtbank
tot het inners van kleine schulden , yr.
Conscientious, adj. ( Conscien iously,,
adv. ) Naauwgezet ( van geweten).
Conscientiousness,s.Naauwgezetheid(van
geweten), yr.
Conscionable, adj. (Cons cionably, adv.)
Menhang.
to Convex, v. a. veroud., ilaneen vet- Billijk, Regtvaardig.
Conscionableness , s. Billijkheid, Regtgen , Zamenvoegen, zie to Connect.
Connexion, s. Verbindtenis , Betrekking, vaardigheid , yr.
Conscious, adj. (Consciously, adv.) Be*
Verband , o., Zamenhang, tn.
Connexive, adj. Eene verbindtenis to west; 1.) to Be -Or, B must zip; ran;
2.) to Be — TO , Bekend zijn met.
weeg brengende, Verbindend.

CONJ
Conjunctly, adv., zie Conjunct.
Conjuncture , s. Zamenloop van ornstandiezeden, m. — , Mei kwaardig
In
stip , o. * — , Gelegenheid , y r.;
- WITH, In vereeniging met.
Conjuration , s. veroud.,
Bezwering.
*
Zamenzwering, yr.
to Conjure, v. a. (met den kiemtoon op
j are , ) Bezweren. * , v. n. veroud.,
Zamenzweren ; I.) to DOWN, Bezweren, d. Door bezweringen verwilderen; 2.) to — UP Bezweren, 4. 1.
Door bezweringen doers verschijnen ,Oproepen.
to Conjure , v. a. (met den klenitoon op
con,) Betooveren. *— , v. n. Toove
ren, Heksen.
Conjurement, s. Bezwering, yr.
Conjurer, s. Bezweerder,
.
Conjurer, s. Tooveraar.*—,Goochelaar
;
fig. Heksenmeester,, on.
Conjuror, s. Zamenzweerder, Eedgenoot, m.
Connascence, s. Gemeenschappelijke geboorte. *—, Zamengeceijing,vr,
Connate, adj. Te zamen geboren , Gelijktijdig geboren; —WITH Geboren met.
Connaturai, adj. Nettuurlijk , Orereenkomsag met de natuur. * , Vasa den zelf
den acrd, Van eenr en de zelfde natuur.
* —, Van nature verwant. * —, "Iangeboren ; These affections are — TO US,
Doze aandoeningen zijn ons aangeboren.
Connaturality, s. Gemeenschappelijkheid
van natuur, yr.
to Connaturalize, v. a. Door de natuur
vereenigen. * , Naeuurlijk maken.
Connaturally, adv., zie Connatural.
Connaturalness, s., zie Connaturality.
to Connect, v. a. Verbinden, Vereenigen ;
a.) to Be connected BY marriage, Door
het huwelifie verbonden zijn ; 2.) to IN , Verbinden of Vereenigen in ; 3.) to
- WITH, Verbinden met. *—, v.n. Wel
zamenliangen.
VerConnection, s. Vereeniging. *
binding. *
Bet, eking, yr.
s.
Connective, adj. zie Connexive.
Lets verbindends. *—, Voegwoot d , o.
zaConnectively, adv. In verband, In
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Consciousness , s. Bewustheid , vr. *— ,
Bewustziin Cyan schuld of onschuld,) o. ;
- OF idewustheid van ; 2.) - TO,
Bekendheid met.
Conscript , adj. Beschreven , In den rand
beschre yen,(als de Roweinsche raadsheeren. ) * —, s. Lote!ing , (een otgeschrevene tot de krijg,dienst, vooral in
Frankrük,) Conscrit , m.
Conscription , s, Opschrijving , (tot
de kriigsdienst , vooral in Frankrijk,)
Conscriptie , yr.
to Consecrate, v. a. Wijden, IVijen, Tot
een gebrulk bestemmen. *—, Toeis' den, Widen; to -- a thing TO, Lets
wijden of toewijden aan. *
Heilig
spreken.
Consecrate, adj. Gewiid.
Consecration, s. Wild ing. * — , Toewilding. *—, Heiligspreking , yr.
Consecrator, s. Toe-14W er , m.
Corseccatory , adj. W,,:idend.
Consectary,, adj. Uit het gezegde elf to
leiden. * —, s. Gevolgtrekking, yr.
Consecution, s. Reeks van gevolgen. *—,
Opvolging , yr.
, in de sterrek., als
The mono h of— , De maand tusschen den
eerier zamenstand der maan met de zon
en den anderen.
Consecutive, adj. Volgend ;
TO, Volgelid op.
Consecutively , adv. Bil (wijze van) opv( lging , Geyolgekk.
to Conseminate, v. a. Ondereenzat4ien.
Consension , s. Overeenstemming, Eenstemmigheld , yr.
Consent, s. Toe.rternmiug. * — , Overeenstemming, Benstemmigheid, y r.; WITH,
Overeenstemming met. * —, Gekkheid
van strekking , vr. * — , Bledegevoel,
(eene aan twee deehn gemeene gewaerwording, te weeg gebragt door sommige vezelen,die aan beide deelen gemeen zijn,)o.
to Consent, v. n. Toestemmen , Bewilligen ; to — TO a thing, In lets toestemmen , lets bewilligen,
Consentaneous,adj. Overeenkomstig,Scrookende met ;
TO one's nature, Overeenkoinstig iemands natuur.
Consentaneously , adv. Overeenkomstig ;
- TO, prep. In overeenstemming met.
Cousentaneousness ,
s.
Overeenstemming, yr.
Consenter, s. Thee teerternt.
Consentient , adj. Van eenerlei gevoelen,
Eenctemmig.
Consequence, s. Gevolg, o. *— Gevolg-

CHAT
trekking. * , Aaneenschakelinf van
oorzaken en gewrochten , yr. * —, Gewigt , Belang 0., Aangelegenheid , yr.
Consequent , adj. Ells een natuurliple gewrocht nit eene oorzaak volgend. *
ills eene natuurkke gevoltrekkitig nit
een betoog of to leiden ; zie eok Conseq p ently ;(TO,) UPON , a.) VbIgentie
op; b.) Ten gey olge van. *—, s. GevolgGevolg, o.
trekking , y r. *
Consequential, adj. A.s een natuurlijk gewrocht silt eene nor zaak volgende. * ,
Bondig in betoog. *—, Statig, Gewigtig.
Consequentially, adv. Neer volgorde. *—,
Behoorkk , In de vereischte orde.
Consequentialness, s. Bordigheld (van
betoog), vr.
Consequently , adv. Gevolgela , Bij geyolg. * —, Ten gevolge daarvan.
Consequentness , s. Regelmatig yerband
tusschen een gewrocht en de oorzaak, of
tucschen reuse gevolgtrekking en het voorafgaande betoog, o.
Conscrtion , s. Verbinding , Vereeniging , yr.
Conservable, adj. Bewaerbaar.
Conservancy, s. Bewaring, y r., Echoesden, o., (inzond. e'er visschet ij op den
Teems ); van ]crier: CCourts of —,
Zittingen door den Lord Mryor van Londen gehonden tot in c tandhouding van de
visscherij op den Teems.
Conservant , adj. Behendend.
Conservation, s. Beveling, yr.
Conservative, adj. Tot een bewaarmiddel
dienende Behoudend ; A body — 0,
another, Ben ligchaam , dat een ander
bewaart. —, s. boor stander van de behoridende partij, Tory, in.
Conservator, s. Ilewaarder,
Conservatory, s. Bewaarplaats, yr. *
adj. Tot een bewaarmiddel dienende, Bewarende hoedanigheden bezittende.
to Conserve, v. a. Bewaren (Moor verlies of bederf). * —, van eetwaren ,
Inmaken , Inleggen.
Conserve, s. Conk erf, o.
Conserver, s. Bewaarder. • — , Concerp
maker ,
Consession, s. Zatnenzitting , vr.
Consessor, s. Bledezitter, m.
to Consider, v. a. Overlveg.sn , In over,
weging nemen. * — , Achten , _Boren.
* —, Erketinen , .Beloonen. * — v. n.
Pelnzen, Zich bedenken; to — or , Nadenken over.
Considerable , adj. Aanmerkenswaardig.

i
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Bestaanbaarheid
Achtenswaar Bestendigheid. *
• —, ifanmerkelijk. *
( met iets anders), yr.
Gelvigtig.
dig. *
(zeConsiderableness, s, Aaninrkelifkbeid, Consistent, adj. Gebonden,
Gewigtigheid,Waarde , vr., Gewigt, o. ken-en graad van digtheid hebbende. )
" , Bestaanbaar; The law is — wITT1
Considerably, adv., zie Considerable.
Considerance , s. Orerweging , Overden- jiwice , De wet is met de regtvaardigheid be,staanbanr.
king , y r., zie Consideration.
Vast; —with, prep.
Considerate, adj. (Considerately, adv.) Consistentl y,
Volgens, Naar, Orereenkovistig.
Beraden, Voorzigtig, Bethzchtzaam.
een consistorie be214'
Consistorial,
adj.
Considerateness, s. Bedachtzaamheid ,
hoorende.
Voorzigtigheid , yr.
Consideration S. Overweging, Overden- Consistorian, adj. Vin een consistorie.
king.. y r. *—, Beraad, a. *—, Erkente- Consistory, , s. Geestel0 geregtshof,
Bewecgreden, y r. ; Consistet is, o., Kerkeraad,
nis , Belooning. *
He has been obliged to it by several Consociate, s. Medemakker, rn.
considerations, Hij heeft er zich nit to Consociate , v. a. Met elkander veraanmerking van velerhande zaken toe binders; to — wrr yt , Verbinden of Ver.
Belang , Ge- eenigen met. * —, v. n. Zich met elkverpligt gevenden. *
wigt , o.; A thing of no —, Eons znak nnder verbinden, Zamenvioeijen.
van geen belang ; A man of —, Eon Coasociation , s. Verbindtenis VerbinVertrouwelifkbeid, Gemeenman van gewigt, van aanzien. *—, hr.*/ ding. *
regtsgel. , Illaterieele oorzaak van een zanonheitl, vr.-; -- WITH , 0 ingang met.
Consolable , adj. Vertroostbaar.
yr.
verrag,
d
Considerative , adj. Iveinig gebruile., zie to Consolate, v. a. veroud., Tr oosten
Vertroocten.
Considerate.
Consolation, S. Troosting, VertroosConsiderer, s. Denker,, in.
to Consign , v. a. Overmaken, Overzen- ting, vr.
biz. bij Consolator,, s. Troos ter , Vcrtrewer,
den , (hetzij ale eigendom,
koopl., ter verdere bezorging). * —, in Consola-oi.y , adj. Vertroostend „ TroosteTroostrijk. * — s. Troostrede, vr.,
verdere be teek. , alt : ro — one TO pnnishinent, Iemand ter strafe overleve- Troostboief, o.
ren ; to — To writing, flan het papier to Console, v. a. Troosten, Vertroosten ;
i. l to - Fort, Troosten wegens , over;
—, v. n.
toevertrouwen, Opteekenen.
- WITH, 7 roosten sect.
2.)
veroud., Toegeven,
Consignation , S. veroud., zic Consign- Con' soic, s. in de botiwk.,Balkslcutel,m.,
Cnisolc , y r.
ment.
Troosto es, vr,
Consignee, s. Persoon , aan Wien lets Consoler, s. Trooster,
Consolidant,
adj. Toeheelend , Zamenoverg emaa kt wordt,
, o.
hechtend. * — s.
Consigner, s. Die overmaakt.
Gelilke beteeke- Consolidate, adj. Vast.
Consignification, s.
to Consolidate , v. a. Hard of Vast manis, y r.
Consignment, s. Overmaking , Overzen- ken, Duurzaam maken, 'Bevectigen.
ding. * , Overdragt, (geschrift , * —, in de heelk. , Toeheelen, Zqii;endoor hetwelk de eigendom van lets aan heehten. * —, in regten, Vereenigen, Zaeen'ander'wordt o r ergedrogen,)vr.; —of menbrengen, (als wanneer de inkemsten
a thing To one , Overgeven of Overma- en de eig6ndoon e s denen bezitter gebragt
worden, wanneer twee parlementsakten
i
ken van lets aan etnand.
in eerie enkele worden znmengerat , of
Consignor, s. Die overmaakt.
wanneer van twee kerkeiüke bedieninConsimilar, adj. Gelijk.
gen
eerie words gentaakt ). , v. n.
Consimilitude , s. Gelijkheid, yr.
to Consist, v. n. Bestaan; T.) - IN, Hard of Pact woo den. * —, in de heelk.,
Bestaan in; 2.) to — OF, Bestaan nit, Toeheelen , Zicis reeler zamenizechten.
Consolidation , s. Berectiging. *—, ToeZamengesteld ziin nit ; 3. ) to —
Verecniging, y r., zie to
heeling. *
Bestaanbaar zijn met.
Consistence, Consistency, s. Bectaanlyk• Consolidate.
Gebondenheid, Lifrigbeid Consols, s. pl. zekere Engelschs rentsheid. *
(van lets vloeibaars ); fig. Vastheid, brieven van 3 ten honderd.

CONS
I Conspissation , s. Verdikking, yr.
Conspurcation , s. Besmetting, yr.
Constable , s. Geregtsdienaar. *—,Irijkineester. * , Slotvoogd. * — , eertijds
Connetable , (een der hoogste grootclever; der kroon), ; prov. to
Overrun the — , Zilne tering stet naar
zijne nerinp zetten, Meer verteren ,
don men inkomen beef:.
Constablery,, zie Constablewick.
Constableship , s. Ambt van Constable, o.
Constablewick , s. Gebied van een' constable, o.
Constabulary, adj. Tot de constables be.
hoorende.
Constancy, s. Bestendigheid, Duurzaamheld. * Bectendigheid , Onveranderiirkkeid in genegevheid. * — , Standvastigheid , yr.
Constant , adj. (Constantly, adv.) Vast,
Nies vloeibaar. * — , Bestendig, Duurzoom * Bestendig , Onveranderlijk,
Getrour in genegenheid. *—, liestendig,
Onophoudelijk.. * — , Statzdvastig ;
Gehoor zam of getrour ann.
-TO,
to Coustellate , v. n. Te zareen schijnen.
* —, v. a. fig. Tot vereenden luister zamenvoegen ; The perfections divided
among the several ranks of inferior natures, are constellated in ours , De volMilton.
Consortion,s.vrod., Medemakkersscliap,o. komenheden, verdeeld ander de verschilConsortship , s., zie Fellowship, Partner- beside soorten van nrindere wezens, zijn
bij den mensch tot vereenden bolster zaship.
Consound , s. zeker ktuid, Waahvortel, Mengeyoegd.
Constellation, s. Sterrenbeeld, Hemel.
Wondkruid , 0.
Conspectable , adj. veroud., Zigtbaar, teeken , o. ; fig. Vereeniging van glans
en volmaaktheden,
Aanschouwelijk.
Conspection , s. Zien., Aanschouwen, o. Consternation , s. Schrik , tn., OntsteTtenis, sr.
Conspectuity,, s. veroud., Gezigt , o.
to Constipate , v. a. Zareendringen. *—,
Conspersion, s. Besprenkeling , vr.
* — , Verstoppen ,
Conspicuity, s. ver(-tid., Zigthaarheid, yr. Ver di/Jeer' .
maken.
Conspicuous, adj. ( Conspicuously, adv. )
Constipation , s. Zamendringing.
Zigtbaar, * —, In het oog vallend.
Conspicuousness, s. Zigthaarheid, Dui- Verdikking. *— , Verstopping. *—,Verstoptheid, Ilardajvigheid, yr.
delijkheiel , sr.
Conspiracy, s. Zamenzwerivg , yr.; fig. Constituent, adj. Het wezen van lets helZamenloop , (van owlerscheidene aan- pende uirmaken , Zamenstellend ; The
— parts, De bestanddeelen. *—, s. Beleidende oorzaken tot lets,) m.
standdeel , a. *
Conspirant , adj. Zamsnzwerend.
s. Insteller, Regelaar,, Veroorzaker , Verordener (van
Conspiration , s. Zamenzwering, yr.
lets). *— , inzond. Lastgever , ( die
Conspirator, s. Zamenmeel der , m.
to Conspire, v. ii. Zamenziveren ; fig. eenen afgevaardigde magtigt,) m. *—,
Strekken, * Ells aanleidende oorzaken Zamenstellend deel, Beftanddeel, o.
zamenloopen, ale : All things — to make to Constitute, v. a. (een geheel) Uithim happy, Mlles loop: zamen, om hem maken, Zanienctellen. * , Instellen,
AfvaardiRegelen, Verordenen.
gelulekig to maken.
gen , Magtigen.
Conspirer, s. Zamenz's'eerder, m.
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Consonance , Consonar cy s. Zamensiemming van twee geluiden. * —, Overeenkomstigheid, Bestannbaarheid.* —,
Overeenstemmiag, Reintemmigheid, yr. ;
- TO , WITH , Overeenstemming met.
Consonant, adj. Overeenkomstig, Bestaanboar ; — WITH, Bestaanbaar'nret, *--,
s. in de spraakk., Mcdeklinker, m.
Consonantly,adv.,als : with,prep.Overeenfromstig In overeenstemming met.
Consonantness , s. Overeenkom.stigheid
Bestaanbaarheid, yr.
Consonous , adj. Zamenstemmend van geluid, zie Symphonious.
to Consopiate, v. a. In sloop brengen, maken, sussen,
Consopiation , s. Inslaapbrenging, yr.
to Consopite , v. a. veroud., zie to Consopiare.
Consort , s. Medemakker, Medgezel, m.,
Medgezellin, y r. * --, Gads, Eehtgenest, in. en y r. *--, Zamenwerking, vr.
to Consort, v. a. Verecnigen, Zamenbrengen. * —, Tot medgezel of gade geven ;
to — TO, Vet-eel/T(1; of Verbinden met.
*—, v. n. Oregano, Zamenleven; to WITH , Onrgann met.
Consortable , adj. Bij elkander passend;
— To Milton, Te vergelijken met
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Constructive, adj. Tot eene zamenstelConstitution, F. Verordening , Instelling. ling dienseig.
* , inzond. Staatst egel
Grondwet, Constructively, adv. Door de coos
Constitutic van eenen staat. * , Lig- Constructure , s. veroud., Gebouw,, Gechaamsgesteldheid. *—, Gemoetisgesteld. vaarte , 0.
held, yr.
to Construe, v. a. in tie spraakk. , (eeConstitutional , adj. In het wezen van nen volzin) Behoorlijk schikken , Conlets, of In de bij zondele gestatiheld van struet en ; van bier : Verklaren, Duigeese of ligchaam gegrond. , Over- den, Uitleggen ; to - INTO a.) Opeenkomstig tie grondwet, Constitutiolosses! in ; b.) Verklaren voor , Ultiegneel.
gen als.
Constitutionalist, s. Begunstiger eener to Constuprate , v. a. Verkrachten,
nieuwe grondwet, m. * zie Consti- Schenden.
tu cionist.
Con5tupration, s. Verkrachting, VrouConstitutionally, adv. Wettig, Grond- wen - of Maagdencchennis , yr.
wettig.
Consubstantial, adj. Illedezelf3tnndig, Tot
Consticutionist, s. Aanhanger of Voor- eene zeifstandigheid yeteenigd; a.) —
stander der grondwet,
To, Via; de zelfde natuur als ; 2.) -Constitutive, adj. Het wezen van lets WITH ,
bcstaande met.
helpende uitmaken. *—, Regt hebbende Consubstantiality , s. Illedezelfitandig.
em instellingen of verordeningen te ma- heid, y r. ;
WITH, Geliiktildig bestaon
ken, of andtren daartoe te nzagtigen,
met.
Constituerend.
Cousubstantialist, s. Aanhanger van do
to Constrain, v. a. Dwingen Noodza- leer der coucubstanstiatie ,
ken. * — , Bepalen, Beperken, Beteu- to Consubstantiate, AT a. Tot dine zelf
gelen , Bedwingen.
standigheid vereenigen. * , v. n. bid
Constrainable, adj. Gedwongen of Be.
DRYDBN, De leer tier consubstantiatie
dwongen kunnende warden,
igt len.
Constrainedly, adv. Uit dwang,
Consubstantiation , s. in tie Luthersche
noodz,rak.
g oeld. , Bledezelfstand,gwording , do
Constrainer, s. Dwinger, Noodzaker,
vereeniging van het ligchaam des HeiConstraint, s. Dwang, tn.
*
, Be- lands met de zigtbare zelfitandigheden
dwang, o.
des avondmaals,),,,..
Constraintive, adj. Kunnende dwingen. Consuetude, s. Gew,onte, vi., Gebruik, o.
to Constrict, v. a. Zarnentlekken, Za- Cousnetueinary, adj. Gewoon. * s..
mendrukken , Doen inkrim pen.
Gewone godsdienstoefeningen, vs. rneerv.
Constriction s. Zamentrekking , Inkrim- Consul, s. in de Rom, en nieuwere Franling , yr.
eche geschied. , Consul, Opperste overConstrictor, s. Die of Dat zamentrekt. heidspersoon. * , thans Consul,
* , in de ontleedk., Zamentrekkende (Beamhte eenen regering om in eenigs
spier, Sluitspier,, yr.
plants buiten 's lands de belatigens zijto Constringe, v. a.. zie to Constrict.
net- natie in zaken van koophandel voor
Constringent, adj. Zamentrekkend.
te staan ,)
to Construct, v. a. Bowen ,Optrekken; Consulage, s. Belasting, Welke koopliefig. Illaken, Zanzenstellen.
den aan den consul betalen voor de beConstructer, s. Bouvier, Maker, Ver- scheming van hunnen handed in eene
vaardiger,, m.
vreemde plaats , vr.
Construction, s. Bouw,
Bouwing, yr. Consu l ar, adj. Het ambt tens consuls aan* — , Bonn', m., Gedaante , y r., Blank- gaande.
el, o.
* —, in de tneetk., Beschrij- Consulate, Consulship, s. Consulschap,o.
Vint, Zamenstelling (van eene figuur). Consult, s. Raadpleging, Beraadslaging,
*
de spraakk., Woordvoeging , vr. * —, Bescheid , Besluit , ( ten
Woordschikking, Constructie , Vetkia- gevolge tier beraadslaging,) o. * — , bff
ring (van eenen volzin); van daar : regtsgel., Bijeenkomst tot beraadslaging,
Duiding , Uitlegging, yr.
IT., Consult, o.
Constructional, adj. De uitlegging van to Consult , v. n. Beraadilagen; a.) to
eon word, env. betrefende.
- ABOUT, Beraadslagen Over; 2.) to
CONS

Constituter, s. Lartgever,, m.
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with one FOR a thing, Iemard i Contemningly, adv. Met verachting.
of Met iemand over lets raadple- 1 to Contemner, v. a, Temperen, Matigen.
gen. * —, v. a. Raadplegen, Om read i Contemperament , s. Graad, ,n. of Sterkte
vragen. * —, Kladplegen, Te rade (van eenig mengsel), Tempering, yr,
gaan met, In naemerking nemen.* — , to Contemperate , v. a. Teniperen, MaRaadplegen , (eenen sehrilver,) Nis- tigers.
Contemperation, s. Tempering. * —, Beslaan , Nazien.
Consultation, s., zie Consult , s. in de hooriiike evenredigheid , yr.
to Contemplate , v. a. Leschouwen, BeI. en 3. beteek,
zigt;gcn, *--, Be,chouwen, Overdenken.
Consultative, adj. Raadelegend.
Consulter, s. Rald,reger, , in. *—„ v. it Peinzen, Nadenken ; to -ON,
Consumable , adj. Verteerbaar ; Asbestos over , Naden/een over. Aanm. Het
is not — by fire , Het steenvlas wont voorzetsel oven. is minder gebruikelilk
dan ON.
filet door het y our yeeteerd.
to Consume, v. a. Verteren ; to — AWAY, Contemplation, s. Becchottwing, Bezig.
Wegteren , Verteren. * —, v. n. Verte- tiging. * — . Beschouwing , Betrachren, Verteerd worden.
tang, Overdenking , (bilz. godvruchtiConsumer,, s. Veekwister, tn.
ge, ) vr. * —, Gepeins, o., Bespiege.
Consummate , adj. Velleomen, Onover- ling, yr.
trefbaar ; A — prudence , Eene behoed- Contemplative, adj. (Contemplatively,
zaarnheid , die islet to overtreffen is. adv. ) Bespiegelend , Be c chouwend, Peinto Consummate, v. a. Voltooifen, Volein- zend. * —, Met tienk y ermogen begaafd.
den , Volkomen maken , Voltrekken.
Contemplator , s. Bespiegelaar,, m.
Consummately , adv. Volkomen.
Contemporariness , s. weinig gebruikel.,
Consummation, s. Voltooifing, Vo/ein- Gelijktijd igheid, yr.
ding, vr. (ook : Voleinding , in des; zin Contemporary, adj. Gelilletijdig levend.
van Dood, Sterven ; en in lien van * — , s. Tiedgenoot , us. en y r. ; Albert
Etiele der dagen , Einde der we . Darer was a — TO Lucas , Albert Dureld.)
rel. was eon tlYelgenoot van Lucas.
Consumption , s. Verweesting. * —, Ver- to C:ntemnorise , v. a. weinig gebruikel.,
tering. * — , Ter ing, (de kwaal,) yr.
Geiiiktr"-dig 'waken.
Consumptive, acj. gerterend, Verteerd Contem 7 t, s. Verachting. *—,Verachtewordend. ' --, Teriegachtig.
lijkheid , vr. ; — FOR riches, VerachConsumptiveness, s. Teringachtigheid, y r. ring van den reikdoin.
Consutile , adj. Aaneeno;enaaid.
Contemptible, adj. Verachtelijk ; — TO,
to Contabu l ate , v. a. 'fieplanken , Met Verachtelij k bil, voor, in het oog van.
planken bekleeden , .11evloeren.
Contemptibleness, s. Verachtelijkheid, yr.
Contabulation , s. Beplanking , y r.
Conteniptinly , adv., zie Contemptible.
Contact, s. Aanraking , y r.
Contemptu,nq , adj. (Contemptuously,
C011taCr1011, S. Aanraken , o.
adv. ) Verp chting betoonende, Trotsch,
Contagion, s. Becmeteing, y r.; 67,. The Onbeschaamd.
— of example, D( vertierrelijke invloed Contemptuousnetls , s. Neiging cm is vet,.
van het voorbeeld.
acbten, Verachting, yr.
Contagious, adj. Be , metrelille.
to Contend, v. n. Worstelen , Strilden.
Contagiousness, s. BeTrettel6fkheid , yr. * --, Dingen „Streven; T.) tO - ABOUT,
to Contain, v. a. Bevatten , Inhouden, Streven naar ; 2.) tO - AGAINST,
Behelzen. * —, Beterwelen. * —, v. n. Kampen tegen ; 3. ) to - FOR, Twis:
De onthottding betrachten.
ten wegcns, Om ; 4.) to — WITH, Strip.
Containable, adj. Bevatbaar, Ergens in den of Kampen met. * —, v. a. Bekunnende bevat zijn.
twisten.
to Contaminate, v. a. Bezoedelen, Be- Contendent , s. Illededinger,, tn., Tegeo•
vlekken, Besmetten.
partif „ yr.
Contaminate, adj. Bezoedeld, Bevlekt. Contender, s. Strider, m.
Conteck , s. SPENSER , Twist, tn.
Contenement , s. Iletgene met een toneConrection , s. Bedekking , yr.
ment bezeten wsrdt.
to Contemn, v. a. Verachten.
Content, adj. Tevreden, Vergenoegd ;
Contemner,s.Verachter,m.Verachtster,vr. I.) - TO go, Tevreden te gaan ; 2. )—
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the answer, Tevreden met het ant%mord. * —, s. Tevredenheid, Vergenoegdhei d, vr. * —, Inhoud, (hetgcen
in lets bevat is ; ook: de ruialie om lets
to bevatten,) m., zie ook Contents.
to Content, v. a. Te vreden stellen,Vergencegen; a.) to — one's selfTo threaten, Zich vergenoegen met dteigen; 2.)
to — one's self WITH, Ziclz tevreden
stellen met.
Contented, adj. (Contentedly, adv.) Tevreden; Vergenoegd.
Contentedness , s. Tevredenheid, vr.
Contentful , adj. weinig gebruik., Volkomen tevreden.
Contention, s. Twist, Strijd, m.; 7.
— to obtain, Poging om teverkrijgen ;
2.) - WITH, Strijd met. * —, Mededinging ,
Contentious , adj. ( Contentiously , adv.)
Geschiiziek , Twistziek, Kibbelend.
Contentiousness, s. Twistziekheid , yr.
Contentless , adj. Ontevreden, Onverge710egd.
Contently, adv. veroud., Tevreden.
Contentment, s. Tevredenheid.
* —,
Besetting , vr. ; — IN the will of God,
Beructing in Gods wil.
Contents, s. rlor. zie Content, s. * „
inzond. Inhoud (van een bock of geschrift)„ m.
Conterminable , adj. Voor de zelfde grenzen vatbaar.
Con terminate , adj. De zelfde grenzen
hebbende.
Conterminous, adj. Aangrenzend , Aanbaited ; — TO , Gtenzende attn.
Conterraneous , adj. Van het zelfde land.
Contest, s. Geschil, o. ; I.) - ABOUT ,
Strijd wegens ; 2.) - AGAINST, Strijd
tegen.
to Contest, v. a. Betwisten, In geschil
trekken. * —, v. n. Mededingen ; to
a.) Strijden tegen; b.)Wedijve-WITH,
ren met.
Contestable, aclj. Betwistbaar.
Contestableness, s. Betwistbaarheid, vr.
Contestation, s. Strild , m. ; — WITH
the queen , Strijd met de koningin. *—,
Beraadslaging, yr.
to Contex , v. a. veroud., Zamenweven.
Context, s. Zamenhang (setter rede),
Context, m. * —, adj. Zamengeweven ,
Zamenverbonden, Vast.
to Context, v. a. ongebr., Zamensveren.
Contextural, adj. Van den zamenhang of
het zamenstel.
WITH
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Contexture , s. Wee fsel , Zamenweefsel ,
Zamenstel, o.
Continuation, s. Uoutwerk , o. * —, Besimmering, vr.
Contiguity, s. ifanraking.*—, Aangrenzing ,
Contiguous , adj; Aansluitend. *—, Aangrenzend , ilanipalend ; The stables are
- TO the house, De stallen stooten aan
het finis. A an n). Ira plaats van TO komt
WITH ook voor,
Contiguously , adv. zie Contiguous.
Contiguousness , s. Raking. * , Nabgheid , vr.
Continence , Continency, s. Zenedwang,
o., Onthouding, (van vermaken;
tot inachtneming der kuicchheid).
* — , Matigheid (in geoorloorde vermaken), yr. *—,, veroud., zie zontinuity.
, Matig (in
Continent, adj. Koisch. *
bij oude schri/vers, Ververmaken).
Verbondem
met.
"—,
bonder] ; WITH,
Vaste land, o.
Continental , adj, Tot het vaste land behoorende , Van het vaste land.
Continentl y , adv., zie Continent, adj.
to Continge, v n. R11!$11. *- Gcheuren.
mtitwency, s. ToevalligContingence,
,
held. *
Contingent , ad j , Toevailig Vin het toevia afhangende6 * —, s. Toeralligheid,
vr.*—, Aandeel,(in het opbrengen van
cenigen omslag,) Contingent, o.
Continently, adv. Toevailig%
Contingentness a. Toeralligheid,
Continual, adj. ('Continually, adv.) Zanhoudend , Gestai dig, Gedurig.
Amthondendbeid, vr.
Continualness ,
C,nt ; nuance , s. Aanhoudendheid, Bestendigheid. "— , Voortduring, vr., Dozer,
tn. "—, Aanhoindend verblijf: *—, Ver.
volg. *
Uastel , o.
Continuate, adj. One. fgebroken.
to Continuate , v. a. Naauw verbinden.
Continuation , s: Vervolg , o. * , Aarehoudendheid , yr.
Continuative , adj. Voortdnrend,ilanhosdend. * —, s. Voortduring , yr.
Continuator, s. Verrolger, (die eenvervolg
op lets maakt , ,of doet plants hebben,)m.
to Continue,
n. Blijven , Bij voortduring in den zelfden toestand z/Jn.
* —, Duren, Denizens zijn. * — ,Volharden , Bestend ig zijn , Voortgaan; T.)
to - DOWN 'o, Duren tot ; 2.) to IN, a.) Blijven in ; b.) Voortgaan in;
3.) to — WITH one, BiJ iemand
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*— v. a. Doer; voortduren. *—, Per, Voortzetten.
volp. en , Verlengen. *
C 1:imnedly , adv. B Vi aafthoudendheid
Onafgebroken , Zonder ophouden.
Continuer, S.
Continuity , s. OrzaAebrokenheid , yr.,
Onafgebroken zarnen'iang , in.
Continuous, adj. Onafgebroken.
to Contort, v. a. 177, Inger; Strengelen ;
to - INTO , Wringen tot, in.
Contortion, s. Verwringing , Strengeling , vi.
Omtrek ,
Contour, s.
Contraband, adj. in den kooph., Verbsden, Contrabande.
to Contraband, v. n. Smokkelen , Sluikkande! drifven. *—, s. Smokkelhandel,
Contrabandist, s. Smokkelaar,
Contract, s. Verdrag , Contract, o.
to Contract, v. a. Zatnentrekken. * —.
aanwennen. —,
Bekor ten. * — ,
ilangaan , als to -- a marriage , Een
huwelijk aangaan; to — debts, Schulden makes. *—, Bei!emen, Krilgett, al,
t9 — a disease , Een3 engecteidheid
gen. * —, Verloven , Ondertrouwcn ; to
— a daughter TO , E?ne dechter verloven
Ziclz
met, aan. * —, v.
zamentrekken. * Een verd,-ag a ingaan ; to — WITH one, Een verdrag
met iemand aangaan , Ben voiding met
iemand sluiten.
Contractedly, adv. Door zarnentrekkino.
.
Contractedness, s. Inecirgedrongenheld,vr.
Contractibility, s. Vetbaarheid voor zamentrekkirg , yr.
Contractible, adj. Vatbaar voor zamentrekking.
Contractibleness, s., zie Contractibility.
Contractile, adj. Krimpbaar.
Contractility, s. Krimpbaarheid , yr.
Contraction, s. Zamentrekking, Inkrimping. * —, in de spraakk., Zamentrekking (van twee klinkletters of twee lettergrepen tot cone). * — , Bekorting.
—, Krarnp , vr.
Contractor, a. Die eenverdrag aangaat,
Conti actant,
Concradance , s. Contredans ,
to Contradict, v. a. Tegenspreken.
Contradicter, s. Tegcnspreker m., Tegenspreekster,, yr.
Contradiction, s. Tegenspraak .* , Tegenstrijdigheid , yr.
Contradlctional, adj. bij MILTON, zie
Inconsistent.
Contradictions, adj. Vol tegenstrijdighe-
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den. * Strijdig ; TO , Striplig
met. * —, Tot tegenspraak genegen,
Dwarcdrl:Ivend,
Cgmtradictiousness, s. Tegenstrildigheid.
* — , Zucht tot tegenspraak , vs
Contradictorily,adv.,z.Contradictory,adj.
Contradictory, ads. Tegenstrlitl ig (in zich
zelf). *—, Strijdig (met ices ander");
- TO , Strijdig met. —, s. Tegenstelling , vr.
Contradistinct , zie Contradi ctinctire.
Contradistinction , s. TegenGnderscheiding , Tegenstelling , y r. ; In — To,
Ter onderscheiding van.
Contradistinctive, aL!je Eene tegenstelling inhoudende.
to Contradistinguish , v. a. Door tegenContradisanstaling onderscheiden;
guished TO , Onderscheiden van.
Contrafissnre , s. in de heelk., Tegensidijling , (van de lzersenpan , wanneer
maar
het getroffen gedeelte geheel
het tegenovergestelde door warstuit geborsten ,)vr.
Contraindicant , nit Contraindication.
to Con traincl icate , v. a. in de genee;k.,
Een kenteeken vertoonen, strijd:g elite
de aigemeene heading der engesteldheid.
Concrainclication , s. iri de genemk. Tegenstrijdig keweeken , (hetwelk het
ongeraden maakt , datgene to doen,wat
naar de algemeene heeding der ongesteldhrid oorbaar zoude zijn,)o. ,Tegenaanduiding, vr. ; A - - TO , Bene tegenaan&tiding van.
Contramore , s. Buitenival, (on; den
heofdwal,)
Contranatural , adj. Tegennatuttrliik.
Contranitency,, s. Tegenstand, in., Tegendrukking , yr.
to Contrapose , v. a. Tegenover stellen.
Contraposition, s. Tegenoverstelling, yr.
Contrapuntist , s. in de toonk., Contrapuntist, tn., zie Counterpoint.
Contraregularity, s. Tegenstrildigheid
met den regel an.
Con trariant , adj. weinig gebruik. ,
gens
Contraries , s. plum Tegenstrifdigheden ,
(biiz. in de redek., Stellingen, waarvan
de eerie de andere onmogelijk doer z1'/1.
vr. meerv.
Contrariety, s. Tegenstrifdigheid, Stn.!.
dig"ieid , vr.; 1.) - BETWEEN, S trifdigheid tusschen ; - TO, Strijdigheld met. * —, Onbestaanbaarheid, yr.
Tegenstand, m.
*
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Contrarily, adv. Op eene teget.lovergestelde Contristation , S. Bedroeyen o.
Contrite , adj, ( Cnntritely,, adv. )
1iTZe; - TO, prep. StrIj dzg met.
gesleten , Versle ten.
— , Door berouw
Contrariness, s. Tegenstri,r,tgoeid ,
* , Wedertand , m.
geprongg, Bei our hebbcnd, Met berouw.
Contrarious adj. ( Contrariously,, adv.) Contrittne,..s , s. Bat tvergruizend berow, o., zie Contrition.
Tegenstrajdig,
Contrariwise , adv. Onekeerd. * — , In Contrition, s, Vergrnizing Verbrtizetegendeel.
ling, FUnstooting of Iiinwrifring tot
Contrary, adj. Tegenovergesteld , Omge- poeder, , y r.
—, Levendig be, °m y ,
keerd. * — , Tegenstr:jdrg , Onbestaan- (oi, er zooden — FOR sin ,'Beronw over
s. zonde,)o. Bo.; godgel. onderscheiden van
boar ; — TO , Strijdig met. "
Tegendeel , o,; zie ook Contraries. Attrition, bedroefdlieid over zonden, die
Contrast s. In het oog yallende ongelijk- nit het onbehagelijke van de gevolgen
soortigheid , vi., (bi:z. in de beelden of voortspruit ; Contrition , daarentegen ,
groepen van erne 3c"zildert waardoor Let Lai tgrievend berouw,, de vergru Izing
de eene partif door middel der andere te als het ware des 'torten, die nit wabeter ultkornt ,) Contrast, o. ; They ren afkeer Van de zonde zelve voortmade a strange — TO 5 Zijstaken vreemce spruit.
Contrivable, adj. Waal toe middelen kenof
to Contrast, v. a. Tegen elkander stellen, nen uitgedacht worden , Uit te vinden.
om de ongelijksoortigheid to doen in het Contrivance , s. Uitvinding, Kunstgreep,
ocg vallen; to — WITH, Bij elkander (om lets ten vitvoer te engen,) vr.
to Contrive, v. a. Uitdenken, Een middel
doen afsteken.
Contrarenor,, s., zie Countertenor.
of eene kunstgreep tot ices verzinnen ,
Contravallation, s. Tegenborstwering, yr. Een plan 5,, ormen tot , Beramen. *
,
to Contravene, v. a. Overtreden , Schen- v. 11. Een plan waken.
Contrivement, s., zie Contrivance.
den , Ziclo ye, zetten tegen.
Contravener, s. Overtreder,, et.
Contriver, s. Uitvinder,, Uitdenker, en.
Contravention , s. Overtreding, (van Control , s. weleer
egenboek , Tegeneenige wet,) y r.
register, (om de juistheid tester gevoerCuntraversion , s. Omdraaijen naar de de rekening te kunnen onderzoeken,)
oingekeerde zijde , o.
* , thans
Beteugeling, y r. *
Contrayerva , s. Peruviaansche giftwor- Gezag , o. ; — ON UPON (somtvds
OF ) Beteugeling van.
tel , m.
Contrectation , s. Betasting , y r.
to Control , v. a. In een tegenregiiter
Contributory, adj. Sclzattingschuldig, aanteekenen.
— , Beteugeien , Under
Schattingpligtig. * , Bildragend ; Li- den band 'louden. *
BeJtui en. *
terature is — TO history, De letter- Wederleggen.
kunde draagt tot de geschiedenis bij.
Controllable, adj. Beteugelbaar.
to Contribute, v. a. & v. n. Bijdragen, Controller, s. Opzigter,, Gezaghebber.
Zijsa aandeel toebrengen , Tocbrengen ; * — , Beambte , die een tegenregister
a. ) He contributed much TO it, 'lit Bonds, Controleur,,
brags veel daartoe 14; 2.) to — TO- Controllership , s. Controleurscha p o.,
WARDS Bijdragen tot, om te.
Controleurspost, m.
Contribution , s. Bijdrage , Deelneming. Controiment, s. Beteugeling, yr., Be* — , Algemeen omgeslagen belasting. dwang , o. * — Wedcrlegging, Tegen* — in den oorlog Brandschatting , opt oak , yr.
Oorlogsbelasting , yr.
Controverse , s. bij oude schrijvers , zie
Contributive, adj. Tot jets bijdragende , Controversy.
the
same
end,
Tot
toebrengende ; — TO
Concroverser,, s. veroud. , zie Controller zelfde duel beidragende of medewer- vertist.
Controversial, adj. In geschil zijnde,
kende.
Contributor, s. Die tot iets bijdraagt , getwist.
Nedewerker , m.; A — TO, Ierna.nd, idie Controversialist, zit Controvertist.
•
Conn oversy , s. Geschil, o. ;
ovaraagt
tot
a.)
Contribtp ory,, adj. Tot jets bildragende. ABOUT , Stra;t1 over ;
2.) BETWEStN,
1 Stri'd tussciien. *
to Contristate , v. a. Beds oeven.
Regt,geding ,
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over godsdienstPennettria ,
*
geschillen , m.
to Controvert , v. a. Bestrijden.
Controverter, zie Coltrovertist.
Controvertible , adj. fletwistbaar.
TwistschrilControvertist , s.
ver,, ( hifz. over godsdienstgeschillen ,)
Contumaciously,
Contumacious, adj.
adv.) Halsstarrig, freerspannig.
Contumaciousness, s. Halsstarrighei d,
Wcirspannigheid , yr.
Contumacy s. Hals:-tarrighei d , IVeerspannigheid, vr. * —' regten, .21chterbluven, Niet verschijnen, (op eene
regterlijke indaging,)o.
Contumelious, adj. (Contumeliously,
lieadv.) Smadelijk , Ye; wipende.
Schandelifk.
kelzuchtig.
Contumeliousness, s. Smadeliikheid, Bitterheid van verwejt. * , Hekelzucht.
* , Schandeliikhehl , yr.
Contumely, s. Smadelük verwijt, o. ,
Smaad , 'loon, 17
to Coa:und, v. a. veroud., zie to Contuse.
to Contuse, v. a. Knetizen.
Contusion, s. Kneuzing , yr.
Conundrum, s. Grail. vr., Loople, o.
Conusance, s. in regten, zie Cognizance.
Convalescence, Convalescency, s. Her.
stelling (van eene ziektc), vr.
Convalescent , adj. In ecnen toestand van
berstelling nit eene ziekte.
Convenable, adj. Geschikt.
to Convene , v. n. Zamenkomen, Bijeen
komen, Zich verecni,en TO - INTO,
Zich vereenigen tot. * —, v. a. Zamenroepen , Dr,en bijeen komen
Convener, s. Lid eater vet gadering ,to.
* , Biteenroeper,, tn.
Convenience, Conveniency, s. Geschiktheld, Voegzaamheid , (van POdt of
plants,) yr.
Convenient, adj. (Conveniently , adv.)
Ge,chikt , Voegzaam , Gemakkektk i Gelegen ; to Be — FOR, TO, Geschikt zijn
vour, tot ;. If it be — TO you , indien
het u gelcgen komt. Aanm. JorinsoN
meent , dui- men FOR voor persomn , en
TO voor zaken behoort to gebruiken.
Het wordt editor nog niet algemeen in
acht genomen.
Convent, s. Klooster „ o.
to Convent, v. a. veroud., Voor den reg.
ter roepen. * —, v. a. weinig gebruik.,
Zamenkomcn.

Convent;ele , S.
Bffeenkomst ,
tot godsdienstnefening.) *—, thimetüke
vr.
bijcenkomst ,
Conventicler, s. Die heimelijke bileenkomsten biiwoont of voorstaat.
Convention, s. Zamenkomst, Bijeenkornsi,
vr. *--, Verdrag , o., Overeenkomst, vr.
Conventional, adj. Volgens het verdrag.
Conventionary, adj. Ten gevolge van tens
overeenkomst.
Conventioner, s. Lid eener conventie, a.
Conventionist, s. Die ten verdrag aangent.
Conventual, adj. Kloosterlijk. *
a.
Kloosterling , tn. en yr.
to Converge, v. n. In of Naar den punt
zamenloopen; I.) to - IN, INTO, Zamenloopen in; s.) to — To, Zamenloa~
pen toner.
Con\ ergeuce, s. Streven of Loopen naar
Zen punt, o.
Convergent, Converging, adj. In aj.
Naar Oen punt zamenloopende.
Conversable, adj. Gezellig.
Conversableness , s. Gezetligheid, yr.
Conversably, adv. Gezellig.
Conversant, adj. Omgang hebbende; 1.)
to Be — ABOUT, Betrekking hebben op,
Betreffen ; 2.) to Be — AMONG, Omgaan met ; 3.) to Be — IN , a.) Bedreven zips in ; b ) Behead zijn met;
c.) doch veroud., Bert-ellen, Betrekktng
hebben op ; 4.) to Be — WITH , a.)
Omgaan met ; b.) Bedreven zOt in, Kennett, Verstaan.
Conversation, s. Verkeering , vr., Vet-keer , o., Otrgang ,
* — , Gezeilig
Leefiva*jze , vr.; I.
gesprek, 0. *
- IN, Bckendheid met, Bedrevenheici
ire; 2.) - OF, Gesprek over ; 3. )
-- WITH, a.) Bekendheid met; b.)
Otugang met ; c.) Gesprek met.
Conversational, adj. Gezellig.
Conversative , zie Conversive.
Convergazione , s. (pl. Conversazioni,)
yijeenkomst , Partij, yr.
Converse , s. Gemeenzame omgang, m.,
Verkeering, yr.; A free — with persons,
Ben vriie onigang met menschen. * —,
Gemeenzaam gesprek, o. * —, in di
meetk., Tegendeel, o.
Conversate, v. n. Gezellig zamen spreken,
Kouten ; a.) to — AMONG themselves,
Zamen spreken ; 2.) to — OF , Spreken
over ; 3.) tO - WITH, Omgaan of
Verkeeren met ; bijz. Verkeeren met do
andere kunne.

190

CONY

CONY

Converse , adj. Omgekeerd, Wederzijds
omgekeerd. *—, s. Wederziods otngekeerd

geven; I. ) to -AWAY, a.)Wegvoeren:
b.) Stelen: 2.) CO - BACK , Terag
voeren ; 3.) io — DOWN , 4J voeren,
Naar beneden voeren; 4.) to — OUT
OF , Voeren uit ; 6.) to - TO, overdragen aan._
Conveyable , adj. Over to brengen, enz.,
zie to Convey.'
Conveyance, s. Vervoering, yr. *
*
Voerweg,
Voertuig, a. *
Heimeiljlee dedisseling. *—, Oyerdragt,
yr.
*
—,
Be(van etnigen eigendom,)
wiss chrif t, (van zoodanige overdo-age .) a.
Terhandstelling, O yernandi*
R ing, yr.
Conveyancer , s. Ambtenaar tot het stales; van overdragten, m.
Conveyancing, s. Beroep van conveyan-

voorstel, o.

Conversely, adv. Omgekeerd. *— , We-

derkeerig.

Conversion, s. Omkeering, Verand ering.

* Bekeering, yr., Overgang van
eene godsdienst tot tie andere, no.;
ook: Bekeering, (5:,erwisseling van den
seats; der veroordeeling tot den staat der
genade,) y r. ; t.)My — from the paths of
heresy, Min verlaten van de wegen
der ketteri; 2.) — of a thing INTO
another, Verandering van ices on lets
anders ; 3 .) — TO, .Bekeering tot.
Conversive , adj. Snapachtig, Keuvelend.
Convert, s. Bekeerling, Bekeerde, In.
en yr.; A — OF or TO Christianity,
Iemand, welke tot het Christendom bekeerd is.
to Convert, V. Rene verandering doen
ondergaan, Veranderen. * , Tot ten
ander gebruik bestemmen. * —, Bekeeran, Van godsdienst doen veranderen
of oak: In levensgedrag doen beter warden ; a.) tO - FROM , Afbrengen van;
de
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cer, 0.
Conveyer, s. Veryoerder. *—,Overhaav•

diger, on.

Convicinity, s. Nabuurschap, yr.
Convict, s. Overtuigde rnisdadiger,
to Convict, v. a. Overtulgen (van eene
misdaad, of van eene onwaarheid); to
— one OF a thing, Iemand van lets

2.) to — one FROM a Protestant To a overtuigen.
Catholic, Iemand van een' Protestant Conviction, s. Overtuiging van eene miseen' Catholijk oaken; 3.) to - INTO, daad. * — Overtuigende wederlegVeranderen in; 4.) to — TO, Bekee- ging , yr.
ren tot. *—, v. n. .Eene verandering Convictive , adj. Overtuigend.
to Convince , v. a. Overtuigen ; to —
ondergaan.
Converter, s. Bekeerder, m.
one OF a thing, Iemand van jets o'erConvertibility, s. Vatbaarheid voor ver- tuigen.
Convincement s. Overtuiging, yr.
andering, yr.
Convertible , adj. Patbaar voor verande- Convincer , s. Overtuiger, tn.
_ 2
ring, Veranderbaar ; —,IN TO, Te veran- Convincible, adj. Bewisbaar.

deren in. *—, Vatbaar voor yeowisseling,
(zoo geiijk, dat men het eene voor het
ander knot nernen.)
Convertkly, adv. Wederkeeriglik.
Convertite, s. bij SHAKSP., Bekeerling,
tn. en yr.
Convex, adj. Bol, Bol - yerheven. * — ,
s. Bol ligchaam. o.
Convexed, adj. (Convexedly, adv.)Bol,
Bol- yerhev en.
Convexity, s. Bolheid, yr.
Convexly, adv. , zie Convex, adj.
Coi.Nexness, zie Convexity.
Convexo - concave, adj. Ann de eene
zijde bol , aan de andere hoi, Holbol.
Convexo - convex, adj. Ann beide ziden
bol.
to Convey, v. a. Voeren, Vervoeren.
Ovethandigen, Ter hand stellen. * —,
blededeelen. * , .Bedektelik to kennel;

Voor overtuiging vatbaar.

Convincing, adj. Overtuigend.
Convincingly, adv. Op eene overtuigendo
wijze.
Convincingness,s. Overtuigingskracht,vr.
Convitious , adj. veroud., berispelijk.
to Convive , v. a. veroud., Onthalen.
Convivial, adj. Gezehchappelijk , (biz.

met betrekking tot een gastmaal,) Feeste-

e, Vrolijk.
Conviviality, s. Feestelijkheid, yr
to Convocate, v. a. Oproepen, Z1111871.roepen,

Bieen roepen.

Convocation, s. Oproeping tot eene

eenk„nost. *—, Bijeenkomst , Ye/guilering. *—, biz. Vetgadering van geestelijken over ketkelifke zaken, yr.

to Convoke, zie to Convocate.
Convolute , zie Convoluted.
Convoluted, adj. Opeengerold.
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Convolution , s. Opeeorolling.
, Ge- Cooler , s. Verkoelend middel , o., Koeiineenschappelijke omwonteling , yr.
*
drank ,
Koetvat, o.
Coolish, adj. Eenzgzins keel.
to Convolve, v. a. Zamenrollen ,
Coolly, adv. zie Cool , adj.
Convolvulus, s. , z :e -Bindweed.
Coolness , s. Koeiheld , Keelte, (tusschenstaat tusschen de g ' owe hitte en
Convoy „s. Geleide , ( inz. ter zee, )
de false koude); fig. Keelheid, yr.
Convoti , 0.
to Convoy , v. a. (Veiligheidshalve) be- (eels tegenst. van liartelifkizeid, of Hartstogtelsileheid.)
geleiden.
to Convulse v. a. Stniptrekkingen ver- Cooly, s. Palanquinds ager (in IndlE.),
oorzaken , Dees; schudelen ; I was con- Coons, s. Ovenroet. *—, Seater dat nit
vulsed WITH laughter, Ik schudde van eerie machine komt, Ondwagensmeer, o.
het lagchen , Ik lachze , dat ikschudde. Coomb , s. ( a measure of four bushels,)
Convulsion, s. Stui,n;rekking; fig. Be- Mud, vr. en o.
veering, Beroerte, Hevige .Beweging, vs-. Coop , s. Kuie , yr., Vat, o. *--, K90i,
Convulsive, ad j. Stuiftachtig,Krampachtig. Vogelkooi, Scheepskooi , y r., HoenConvulsively, adv. Stuipachtig, Kramp- derhok , o. * zie Tumbrel, Close
achtig.
cart.
Cony, s. Konffn, 0.
to Coop, v. n. Is; eene kooi of In een
Cony-burrow, s. Konifnenberg ,
hole opsluiten. * Sluiten, Besluiten,
to Conycatch,
Opsluiten; I.) to - IN , Insluiten,
v, a. Beet hebben,
Foppen.
Shiites; in; a. ) to -- UP , Opsiniten, Sluitell ; 3.1 to — wia . iiIN , a.) Slulten
Conycitcher, s. Bedrieger, tn.
Cons - fish , s. Kwabaal , In.
in; b.) Besiniten binnen.
Cony - warren , s. Kon(lnenperk, 0., Ko- Coopee , s. zie het betere Coupee.
nijnenivarande , yr.
Cooper, s.
to Coo, v. n. van duiven, Kirren, Koe- Cooperage, s. Kuiperswerk , o. *—, Kuiren, Korren.
perswinkel, In. * Kuiploon,KrzipersCooing, s. Kirren, a.
loon, o. en In.
to Cook, v. n. Koekoek roepen.
to Co - operate, v. n. Medewerken, ZaCook, s. Kok,
menwerken; I.) to — IN a thing, In
to Cook, v. a. Koken, (Spi;,.zen) Toe- of Tot lets medewerken; 2.) to — TO,
bereiden ; fig. Toebereiden, Gereed maMedewerken tot ; 3.) to — Meken ; i.) to — To one's palate, Naar dewerken of Zamenwes ken met.
lemmas smaak koken; 2.) to Co - operation, s. Illedewerking, yr.
Inrigten.
Co - operative, adj. Medewerkend.
Cookery, s. Kookkunst, yr.
Co - operator, s. Medewerker , us.
yr.
Cook - fish, s. Zeezeeit,
to Co - ()pate , v. a. Gezamenliik kiezen.
Cook - maid, s. Keukennzeid, yr.
Co-optation , s. Keus. ilanneming,
Cookroom, s. Scheepskombuis, o.
(van eenen buisgeszoot,) yr.
Cook's - shop, s. Gaarkeuken, Yr.
Co-ordinate , adj. Van gelifken rang.
Cool , adj. Koel, Niet beet ; fig. Keel, Co- ord.inately, adv. In gelifken rang.
Koelzinnig, Niet hartelifk; to Grow Co- ordinateness , s. Gekkheid van
- TOWARDS one , Keel onztrent ietnand rang, yr.
wet-den. * s. Koelte , Koelhcid, yr. Co - ordinates , s. in de kegelsneden, zie
to Cool, v. a. & v. n. .Koelen , Verkoe- Absciss and its ordinates taken in conlen, Keel maken, of Keel worden; junction.
fig. Minder hartelifk doen zijn, of Coot, s. zekere watery ogel, Koet, yr.
Minder hartelijk worden ; a.) The Cop , s. veroud., Top, (van eenig ding,)
tn. *
minds had somewhat cooled DOWN
KW, (van eenen vogel,) yrt
FROM their thirst for slaughter, De Copaiba, zie Copayva en Capivi.
gemoederen waren eon weinig van bin' Copal, s. zeker hart, Kopalhars, e.
moordlust bekoeld; 2.) to - DOWN Copal cenary , s. Medarving, y r., IliedeAGAIN Weder level worden; 3.) to —
erigenaamschap, o.
one INTO rationality, Ientand tot rede Coparcener, s. Gelijke medeerfgenaam, m.
brengen; 4. ) to — UPON a thing, lie- Coparceny,, s.
es:Meal, o.
daard over lets nadenken.
Copartment, s. zie Compartment.
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Copartner, s. Mededeelgenoot, Deelge-' Copper-wire, a. K,',,erdraatf, o,
noot, tn. en yr.; A — IN or OF a thing, Copper work, s. Koerntoien, tn.
Copper-worm , s. where hon.w:irm in
Een deekenoot in of van ices.
Copartnership, s.111ededeelgenootschap, o. schepen, Paalwortn, tn. * Blot, yr.
Copacain , adj. veroud., .Naar boven spits Coppery , adj, Koperachtig. * —, Koper
bevutrende.
uitioopende.
Copayva,s.Braziliaansche wondbalsem,m. Coppic.: , s., zie Copse,
Coppled , adj. Kegelvortnig, zie Copzie Capivi.
Cope, s. Hoofdhulsel (in het alga- ped.
meen), a.; fig. Under the — of heaven , Copple-dust , zie Conel-dust.
Ondcr het gewelf des hcmels. Prie- Copple -stone a. Keisteen,Oeversteen, try.
Copse , a. Ilakbosch, Kreupelbosch,llaksterliike mantel, tn.
to Cope , v. a. Van boven bedekken. "—, bout, o.
, v. a. (Het hakhout) onder.
hi! fag., Den bek of ieklaanwen (eens to
houden.
valks) korten. *— , v. n. Strifden. *
Won:e'en , Streven Wedfiveren ; to - Cops y , adj. Val kreupelbosch of hakhout.
WITH , a.) Wediiveren met; b .) War- Cupola, s. in de tedek., wooed hetstelen of kampen met, Bestrifden. Aanm. welk het zamenbesraan van het onder%Tr? ea het daarvan gezegde uitdrukt ,
SHAKSP. en andere o:ide schriivers
is WITH dikwifis tritgelaten, waaidoor Koppelwoord, o.
het oc'oord ;en onregte door velen als to Copu l ate, v. a. Trouwen, In den edit
verbinden. * v. u. Vieeschelitke gev. a. is aangezien.
meenschap hebben.
Copeman , s. veroud., Koopman , m.
Copulate , adj. weinig gebrnik., VerCopernican , adj. Van COPERNICUS.
Copesmate , s. veroud., Spitsbroeder, m. bonden.
Cophosis, s. Dofheid van een zintuig, yr. Copulation s. Verbinding , Vereeniging,
Copier, s. Ilts chrilver, Kopijist. *—, Let- vr. * Bticlaap, Vieeschelifke
gemeensehap, yr.
terdief, tn.
Copulative, adj. in de spraakk., ZatnenCoping, s. Top, (van een gebouw,)
voegend; A --conjunction , een zamen* —, Kap, (van eenen muur,) yr.
Coping - iron, s. btij fag , Werktuig, OM bindend voegwoord.
den bek of de klaauwen van eenen valk Copy, a. Kopif. yr., Afehrift ,o. *
Nagebootste sehitderil,
ilfdruk ,
to korten, o.
Handschrift, roar den druk bestemd,
Copious. adj. (Copiously, adv.) Rif:- *
fivr.,zieKopij in het ande e deal.
Reif:1k, In menigte voorhanden. - irijd loopig.
,• Vuorbeeld ( veer sehriff reerlinCopiousness, s. Groote haeveelheid , yr., gen). *—,Exemplaar (van een gedrukt
book), o.
Overvloed , *—, Wildloopigheid, yr.
Copland, s. Stuk grends, dat met eenen to Copy, v. a. Kotiieren Thschrifven,
spitfen hock uitloortt, o., Geer, yr.
• chrijven. *—, Kopileren, Nateekenen,
v
Nasehilderen ; fig. .N.Ilipen, Diabosen;
Copos , s. Matheid, yr.
Copped , adj. Gekuild. * —, Van boven 1.) to --Amok, Koplajeren naar ; 2.)
3,)
naar
van,
Kopiferen
to --FROM,
spits uittoopende.
to — OUT Kopijeren, Uitsehrfiven.
Coppel, s., zie Cupel.
Copper, a. Koper, a. *—, Groote kook- Aanm. Die OUT liens slechts ter ver,
ketel , m. *—, Kopergeld. "—, Koper- sterking.
Copy book , a. Beek, waarin voorbeelwerk , o. *—, adj. Koperen.
den gesehreven warden voor schriffto Copper, v. a. Koperen.
bif
Voorsehrtftenboek. *
Copperas, s. Vitriool , a.
o.o.
kooplied., KopOoek
,
Copper - botomed , adj. Gekoperd.
Bezit
van
een
leen
at
de
Copy - hold , s.
Copper- colour , s. Koperkieur, yr.
•
enkele voorwaarde van een afseh, oft re
Copper - coloured , ad j . Kaperkleurtg.
vcrtoonen uit de rol van des leenueers
Copper - nose, s. Roode neus , rn.
C, ,npe,.-plate , s. Koperen pleat. * — , rentmeester, o.
Copy holder, a. Bezitter van een leen bii
Kunstplaat , y r.
rev van Copy-hold, (zie Copy hold), in.
Coppersmith s. Koperslaer,, m.
13
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difichrilver, of
Copyist , s.
ilfteekenaar, nt.
Copying-machine, s. Kcpijeermachine, vr.
Copy - money, s. Schrieeon, Kopijeerloon,
m. en o. * — , Kopijge Id Honorarium,
(hetwelk een boekverkooper aan eenen
auteur betaalt,) o.
Copy - paper , s. Conceptpapier, o.
Copy - purchaser m. Uitgever,, tn.
Cory - right, s. b4 boekverk., Reg: van
Kopijregt , o.
to Coquet, v. a. Op de lvize eener coquette aanhalen. , v. n. De verliefde spelen ; to - warn one „ Zich verliefd omtrent iemand aanstellen.
Coquetry, s. Coquetterie, yr.
Coquette, s. Coquette, yr.
Coquettish, adj. Coquet.
Coracle, s. zekere visschersschuit in
Wallis gebruikelik, Laren schuit, yr.
Coracoid , adj. Den vorm van een' kraaijenbek hebbende.
Coral , zie Corolla.
Coral , s. Koraal, o. *--, Koran!, yr. *— ,
soort van kinderraminel, Kinderbel, yr.
—, adj. Koralen , Van kraal.
Coral - boat , s. Koraalvisschersboot, yr.
Coral branch , s. Koraaltak,
Coral • diver, s. Koraalvisscher,
Corallacious , adj. Km-aalachtig.
Coralliform , adj. Koraalvortnig.
Coralline , adj. Kora/en. * — s.Zcemos,
(vr.
Koraalmos, o.
Corallite , s. Koraalvormige versteening ,
Coralloid, Coralloidal, adj. Koraalachtig.
Coral - moss, s. Koraalmos, o.
Coral - net , s. Koraalnet , o.
Coral - tree , s. Koratiboom,
Coral - wood, s. Koraalboom,
Coral - wort , s. Korcalkruid, o.
Corant , s, bey oude schrijvers, naam van
een' dans, antlers ook Corantogehetten.
* — , Courier, tn.
Coranto , zie Corant.,
Curb, s. Kolenmand „ vr.
Corhan , s. bijde %Aden, Levend offer, o.
* — , ilalmoezenkorf, tn., Armbus ,
alalnices, yr.
Cnrbeils , a. plur., in de veslinb.,
S rb i ,., korven ,
meerv.
Corbel, s„ in de bouwk., Korf, Bloemkorf, M. * - Nis (in een' muur,, om
et een beeld enz. in to plaatsen), yr.
Cord, s. Touw, o. * —, Vadtn „ Vadem
brandhovt , m.
to Co, cl , v. a. Met touwen binden ; LO
VP Zamenbinden, Opbinden.

Cordage, s. Touwwerk, e.
Cordated , adj. Hartvormig.
Corded, adj. Van touwen gemaakt.*
Gereed ow
Met een touw gebonden.*
met een touw gemeten to woracn. *
Gestreept, Gegt oefd.
Cordelier, s.11.1inderbroeder, klonnik van
de Franciscaner orde , tn.
Cordial, adj. Hartstorkend , Verlevendis.
Hartelijk ,Opregt. *
gend. *
(vr.
Hartsterking, y r.
Cordiality , 6.11arteletheid,Opregtheid,
Cordially , adv. Hartellik.
Cordiner,, zie Cordwainer.
Cordiform , zie Cordated.
Cordon , s., in den vestingb., ro steenen,
yr., Muurwerk, o. * —, in het kr'gsw.,
Cordon, an.
, o., zie
Cordovan, s. Spaansch
Cordwain.
Corduroy, s. zekere zware katoenes
stof.
Cordwain, s. Spaansch leder, o.
Cordwainer, s. Spaansch4ederbereider.
Schoenmaker, tn.
Cord - wood, s. Vadernhout , Brandhout, o.
Core , s. Hart, (ook in den zin van
het Binnenste van lets.) * Klokhuis,
(van vtuchten,) o. * —, Etter, van een
gezwel, m.
Cored, adj. bij haringviss., zit Cured
to a certain degree.
Taal.
Coriacious , adj. Leeren. *
Coriander, m. Koriander,
Coriander seed, s. Korianderzaad, o.
Corinth, zie Currant.
Corinthian, adj. in de bouwk., Corinthisch;
The — order, De Corinthische orde.*—,
Losbandig. * —, s. Losbandig mensch,m.
Cork, s. Kurkboom , *— , Kurk, o.
* —, Kurk, (stop van eene fieseh,)vr.
to Cork , v. a. Kurken ; to — u p , Toekurken , Digt kurken. *—, Van kurk
voorzien.
Cork - cutter, s. Kurkensniider. m.
Corking - pin , s. Bakerspeld , yr.
Corkscrew, s. Kurkentrekker,, en.
Cork - tree , s. Kul kboom , tn.
Cork - tumbler , s. Buitelmannetje, a.
Corky, adj. Kurkachtig ; fig. Taal. * —,
tilt kurk bestaande.
Cormorant , s. Waterraaf,vr.; fig. Gulzigaard, Vraat , on.
Korrel,
Corn, s. Koren, Koorn, o. *
yr., Korrel tie, o. *
Likdoorth tn., Eksteroog , o.
to Corn, v. a. Tot korreltjes vormen,
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gorrelen. • —, Zouten , Met zout besprenkelen.
Cornage , s. Good, hetwelk den huurder
verpligt , em van de nadering eons yijands door het blazer; op een' Koren kennis to geven , o.
Cornamute , s. Herdersfluit, yr.
Corn - beef, zie Corned beef.
Cornbind , s. ilkkerwinde , yr.
Corn - blade , s. Korenblad , o.
Corn • bottle, s. Korenbloem , yr,
Corn - chandler, a. liorenkooper,, tn.
Corn - crake , zie Crake.
Corncutter , s. Likdoornsnilder,, m.
Cornea, s. Horen ylies , o.
Cornel, a. Kornoel feboom ,
Cornel - cherry, Corne
- cherry, s.
Kornoelje , yr.
Corneliau - tree, zie Cornelian,
Cornemuse , s. Doedelzak ,
Corneous, adj. Hoornachtig.
Corner, s. Hoek, (ook in den zin van
eene afgelegene pleats,} tn.
Cornered , adj. Met hookers, Hoekig.
Corner - house, s. Hoekhuis , o.
Corner • stone , s. Hoeks teen ,
Corner - tile , s. Hoekpan , Nolepan, yr.
Corner • tooth, s. Hoektand , Hoak, tn.
Cornerwise , adv. Overhoeks.
Cornet, s. in het kriigsw., geringste
officier der ruiterij , die den standaard
draagt,Kornet,Standaarddrager,tn.*—,
Onderste deel van den klaauw aan een'
paerdenhoef, , o. , een speeltuig , Horen , tn.
Cornetcy,, s. in het krggsw., Kornets•
plaats, yr.
Cornetcr,, zie Cornist.
Corn factor, s. Kerenhandelaar,, tn.
Corn - field , s. Korenveld , o.
Cornflag, s. Zwaardlelie , o.
Corn • floor, s. Korenzolder , tn.
Corn - flower, s. Korenbloent ,vr.
Corn - heap , s. Korenhoop , tn.
Cornice , s. in de bouwk., Kornis, Ktoonlilst, yr.
Cornicle , a. florentje , o.
Corn iculate , adj. Horenvormig. • — Met
horde peulen.
Corniform , adj. Horenachtig.
Cornigerous , adj. Gehorend.
Corning- house , s. Floats, waar het buskruid gekorreld work ,vr.
Cornist , s• Horenblazer,, tn.
Corn - land, s. Korenland , o.
Corn - loft , s. Korenzolder ,
Corn - marigold, s. Ringelbloem , yr.
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Corn - master . s. Korenboer,,
Corn - merchant , s. Korenhandelaar,, tn.
Corn - meter, s. Korenmeter,, m.
Corn - mill , s. Korenmolen, m.
Corn parsley, s. eene plant , Wilde peterselie , yr.
Corn - pipe S. Pijpje , van eenen korenhalm gemaakt , o.
Corn - plaster , s. Likdorempleis ter , vr.
Corn - rocket , s. Herik, Yr.
Corn-ruse, s. Klaproos , yr.
Corn - salad , s. Veldsla Veldsalade, Vetsalade , yr.
Cornucopiae , s. Heren des overvloeds, m.
to Cornute , v. a. Horens apzetten , Tot
ho endrager taken.
Cornuto, s. Hotendrager, m.
Corn- violet ,s. Blaauwe korenbloem, yr..
Corny, adj. Hoornachtig, Zoo hard als harest. * —, Korrels voortbrengenae ; fig.
van bier, Stork , Koppig.
Corody,, zie Corrody.
Corolla , s. van eene bloern ,Kroont ,o.
Corollaceous , adj. Tot eene corolla behoorende.
Coriilary, s. Gevolg van een voorstel , o.
Corona, s. in de bouwk., Kroon, yr.
Coronal, s. bg SPENSER, Kr001; yr„
Krans ,
* adj. Tot de kruin van
het hoofd behoorende.
Coronary, adj. Tot ten: kroon behoorende.
* , in de ontleedk. , van aa'eren , welke
men zich voorstelt als het hart kransgewgze omgevende : A — vein , Eerie oonado, ; A — artery, Eene kroonslagader.
Coronation, s. Krooning , yr.
Coroner, a. Lijkschouwer,, (zeker beambto
in Engeland , welke de lijken van lieden ,
die eenen geweldigen dood gestorven z
moet schouwen,) tn.
Coronet, s. Kroont , o., Hertogelgke
kroon, Kroon der edellieden , y r. * ,
dichters , Hoefdkrans , tn.
Coroniform , adj. Kroonvotmig.
Coronule , s. Dons op zaden , o.
Corporal, adj. Ligokamelijk, Tot het ligchaom behoorende ; A — punishment ,
Eene lijistraf. *
, s. in het krggsw. ,
, m.
Korporaol.
—,
Corporality, s. Ligehamelijkheid, y r..* — ,
zie Confraternity.
Corporally, adv., zie Corporal, adj.
Corporate, adi. In een ligchaam of genootschap vereenigd.
Corporately, adv. Vereenigel.
(m.
Corporateness, a. Stoat van vereeniging ,

193

CORP

ConsentsCorporation , s. Gild,, o.*
raad ,
Corporeal, adj. LizTch6tmel;j1e, Suffer:A.
, zie
Corpor
celz'
vcrm.
Corporeally, adv.
Corporeitv , s. Ligehameliikheid ,
kj7eI:erd. to Corporify , v. a. Beligchamen.
Corposant , s. St. Ilel,na's v;tur,, o.
Corps , s. in het krligsw. , Corps o. Aanm.
Het pieervoud en het e, hel y . weeder, gelijk
geschreven , terwifl men siechts
let
eerste de s uitspreekt.
Corpse , s.
, o.
Corpulence , Cor pulency, s.
held , Gezetheid,
Corpulent adj. Zwaarlifrig, Gezet.
Corpuscle , E. Klein ligcha,w3.* , Ondeelife , Ondeelbeur :tofieeltle , o.
Corpuscular, adj. De lar der ondithjes
betreffwde.
Corp u scu I Irian , adj. , zie Corpuscular.
* , s. Voorstander der corpusculaire wilsbegeerte , tn.
to Corrade, v. a. Zamenschrapen.
Afschrapen , 1^t11'rsjs en.
Corradiation , s. Vereenoging van stralen
in een punt , yr.
to Correct, v. a. Verbeteren.*
, Ternperen. * , Strafe's.
Correct, adj. Naauwkeurig.
Correction, a. V^ rbetering, yr.; Under
—, 0 nde r verbetering, _Het uwwelncmen.
*—, Tempering. *—, Berisping, Bests alfing , Straf, fuchtiging , yr.
Correctional, adj. Correctioneel.
Corrective, adj. Bens temper ende of revbeterende kracht he rthende ; OF , Ver.
beterend.
, a. Ve, beteringsmiddel o.
* — , Beperking, yr. * , Tempe, ens:
rnia'del, o.
Correctly, adv. , zit Correct, adj.
Correctness, s. Naaawkeurigheiel , vr.
Corrector, s. Verbeteraar.*—,Bestraffer,
171. * - Temperend middel , o.
Corregidor, s. Eersre magistraat in cone
Spaansclse stall, m.
to Correlate, v. n. In wederzifis tegen)re, gestelde betrekking ctaan , (ale de race; rot den zoon en de zoon tot den
wader. )
Correlate, adj. & s. buffets gebrulk , zie
Correlative.
(.orrel.ition , s. Wederziasche betrek
V,t,r . yr.
Correlative, adj. In wederzilds tegenovergestelde betrekking staande. * , s. Die

CORR.
ofDat in wederzilds tegenovergestelie betrekking stoat.
Corre l ativel y , adv. In wederzilds tegenovergectelde bet, ekk4ng.
Corrclativeness 1. Weaerzifsis tegenovergestelde beta ekking or.
s. Bedilling , BerisCorreption ,
ping , yr.
to Correspond , v. n. Briefivisseling onderhouden. * , Overecn komen , Over•
a.) to
eenkomsttg zsin, Leantwoot
era , Over een honer ; a, ) — WITH,
a.) 0 yereenkomen nut; b.) B riefwisseling 'louden met.
Correspondence, CorrespontlencY,
Briefwisseling. *— 5 Wedelzijdsche overeenkonctigheid. * , fiendschap , yr.;
I . ) BET %VEEN , Overeenstemming tv.sso:en ; 2.) - I . N Briefwiss els' orer;
3.) WITH, a.) Verstand;:ouding met ; b.)
Briefwisseii;;g met.
Correspondent, adj. Overeenstemmend ;
- WITH the law, Overeenkomstig do wet.
* —, s. Correspondent,
Correspondently,, adv. In orereenstemming.
Corresponsive , adj. 0 yereenkomstig.
Corridor, s. Bedekte rreg (oat ecne vesting), no. * — Galerij , vr. * — 5 Gang,
(in een gebouw,) tn.
Corrigenda, s. pl. Hetgene verbeterd moot
worden.
Corrigible, adj. Verbeterlik. *
,Strafiaar ; — FOR , Straf boar wegens.
Corrival , s. lilededinger, m.,
seer, Yr.
Nedeminnaur,,
illedeminnares , yr.
Corrivalry , s. Meiedingerschap. * — ,
illeaeminnaarschap , o.
to Corrivate , v. a. Tot eenen SifOOM yea.
eenigen.
Corrivation , s. Ineenvloajing , Zamenvloeijing , yr.
Corroborant , adj. Yersterkend. *
,s.
Versterkend miadel , o.
to Corroborate, v. a. Yersterken. *
,
Bevestigen.
Corroborate , adj. bijnAcoN , Versterkt.
Corroboration, s. Versterking , Berets/ging , yr.
Corroborative, adj. Versterl:end. *
Bevestigend. * Firsterkend
del, o.
to Corrode, v. a. Wegvreten. , Verteren.
Corrodent , adj. Wegvretend. * , a.
middel , o.
Corrodibility,, s.Ferteerbaarheid,Eiges.
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schap Van hetgene weggebeten, enz. lean i was, het kern hi' het doorslikken mei-ft
warden, yr.
dooden,) o.
Cerrodibie, adj. Ireggevreten kun node Cortege, s. Hofstoet,Stoet, in., Gevrig , a.
d. i. in Spa,:i e
worden.* , Ve: teerba3r Metai4 are Cortes, S. pl. Cortes,
mcerv.
—BY water, Ble;,.:enkunnen door het Wa.
Staten,)
Bast,
r2.,
Schors,
yr.
ter verteerd Iv o; den.
Cortex, s.
in de ontCorrody, s. Hetgeen een gokdienstig ge. Cor:ical, adj. Schorsachtig..
sticht most afstaan tot onderhoud van leedk., al : The — part of she 1,rait, , diet
scizotsach;ige (buitenste , aschve, w;ge ea
's konings kapellanen, enz.
adj. Vatbaar om opge- klierac lz:ige) deel der hersenen.
C,orros.ble ,
Corticatc, Corticated, adj. Reese soort
vreten to h ymen warden.
van sclzors hebbe:de, Naar schors geleCorrosion, s. ir-q-reting , vr.
Corrosive , adj. Wee.wetend
Kwel- kende.
l
lend ;
or, Verterende Tregf4tende. Corticose, adj. Peel sclzors hebbende.
Curticiform, adj. Schorsvormig.
* , s. B4.jtmiddel ,Outbindi7:iddri o.
Coniferous, adj. Schors makende.
Corrosively, adv., zie Corrosive, adj.
Corrosiveness, s. Wegbiltende e igen- Corunc:um , s. eene soort van ant de.
Cort.sca,t, adj. Venkelend , Blikkerend ,
Schap, vr.
Corrugant, adj. Rimpelend , Tot rimpels
Liferend.
to Coruscate, v. n. Vonkelen, B /INT re,7.
zamentrekkend.
to Corrugate , v. a. Rimtelen.
Corn , cation, s. Vonkeling , Bizkkering ,
Flikkering , vr.
Corrugate, adj. Bo YOUNG Gerimpeld.
Corvette , s. Korvet , vr.
Corrugation, s. Rtmpeling , yr.
Corrugator, s. Spier, welke het voorhoofd Corvetto, s., zie Curvet.
rim elf , vv.
Corvine , adj. van gene raaf of kri-val.
, Snood.
Corvus, s. Latijnsch woord , Sat
Corrupt, adj. Bedorven.*
to Corrupt, v. a. Bederven, Tot bedeff beteekent. * ,Kraaibek (Z4 leer 1verkBeen overgaan.* Ondevgc,,d makers , tuig , waarvan de Romeinen zich hi) het
enteren bedienden ,)
Zedelifk bederven. * —, Oinkoopen. * — ,
v n. Bederven, Tot bederfovergaan. *—, Corybantic, adj. Del, Ultgelaten.
Corymb, zie Corymbus.
Perrotten.
Corrupter, s. Bederver ; fig. Zedenbe- Corymbiated, adj. van planten , Be7;141
dragend.
ticry er,, Verleider,, rn.
Corymbiferous, adj. Trossen hebbende.
Cot ruptibility , s. Bederfelijkheid ,
Coryznlsous, adj Trossen hebbende.
Corruptible, adj. Bederfelojk.
Corymbulous, adj. Kleine trossen hebCorruptibleness, s., zie Corruptibility.
bende.
Corruptibly, adv., zie Corruptible.
Bede,
f,
o.,
Verrotting,
yr.
Cot ymbus , s. in de kruidk. , sad : BczalCorruption , s.
tros, thans: Bloom met een' kranc, yr.
* —, Schandc , ale ie
* , Etter,
nand en zijn en afssammelingen aankleeft Coscinomancy,,s. Waarzeggerij door middel van cone zee_ t ,
urgens verraad en felony , vr. *
Cosecant, s. in de meotk. illedosnilliln,
Zedenbederf,, o.
Zeden- vr., Cosecant , va.
Corruptive , adj. Bedervend. *
Cosier,,s. veroud., Loper, tn.
bederyend.
Cosine s. in de meetk. Cosinus m.
Corruptless, adj. Onbederfelijk.
Cosmetic, adj. Schoonheid berof defend.
Corruptly, adv., zie Corrupt, adj.
* —, s. Schoonheidsmiddel, 0.
Corruptness, s. Bedorvenheid , yr.
Cosmical , adj. Tot de wereld behoorende.
Corsair, s. Zeeroover,,
Corse, s. bij dicht. , L)/e, Ontzield lig- * —, Met de zon op-of ondet gaande.
Cosm'cally, adv. Overeenkomende toe.
chaam o.
Corselet, s. Borststuk , (tat wapenrus- den op . or ondergang der zon.
Cosmogonist , s. Kenner van de scheppin6
tilig,)
Keurs- dcr werel.d , m.
Corset, s. Corchet, a., Keurs,
Costnogony,, s. Ontstaan der wereld , o.,
i t , 0.
Corsned, s. Brood der verwerping , (dat Werchischei ping. * , Kennis van de
schehping der wereld ,
Yreeger door een' beschuldigde wet d geno•
eldbeschilyer, an.
men, die wenschte ,dat , zoo hif schuldig Cosmographer, s.
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Cosmographical , adj. (Cosmographically,
adv.) De wereldbeschrijving betreffende.
Cosmography , s. WereldbeschryYrng., yr.
Cosmolabe , s. oud werktuig , om de af
standen der wereldbollen to meten, Gasmolabium , o.
Cosmolatory, s. 4anbidding der wereit! , yr.
Cosmological, adj. De zamensteiling der
wereld betreffende.
Cosmologist, s. Kenner van de zamenstelling der wereld,
Cosmoiogy,, s. Wereldkennis. * , Vet-handeling over de zamenstelling der wevoid, vr.
Cosmornetry,, s. Wereldmeting , yr.
Cosinoplas:ic , adj. Were 'it's, mend.
Cosmopolitan, Cosmopolite, s. Wereldbui ger m.
Cosmorama, s. Reeks van gtzigten tier
, Vcelomvattende
wereld. *
yr.
Cuss, s. in de taal der Htid9e's , afStand
van ongeveer anderhalve Eng. mill.
Cossack, s. Cozak , tn.
Cosset, s. Huislam ,
Cossic , adj. veroud., Stelkunstig.
Cost, s. Prim , m. ; Prime
, Inkoops; prov. It will not quit —, Het
prijs ,
, Verliec ,
sop is de kool niet waard.
pl. Costs, Proceso., Sehade , y r. *
tnee: v.
kosten, Kosten,
to Cost, irr. v. a. Kosten.
Cost S. bit BEN JONSUN, Rib, yr.
'Costal , adj. Tot de ribben behoorende.
Costard , s. veroud., lioofd, o., Kop ,
* , thans : soort van grooten appel.
Custard monger,, Coster-monger, s. Appelverkooper,, Pruitverkooper ,
Costive, adj. Hardlijy ig.* —,Deun,Spaarzaam. * ,Waterkt.
Costiveness, s. Hardlilvigheid. *
Spaarzaamheid.* — „ Stroefheid, yr.
Costless , adj. Kostelols.
Costliness, s. Kostbaarheid, yr.
Costly, adj. Kostbaar.
Costmary, s. Wort:waren , Reinvaren, yr.
Costume , s. Kleeding , Kleederdragt. *—,
in de schilderk., Behoorlif ke overeenstemming in de ordonnantie, biz. met opzigt
tot de kleeding, met hetrekking tot onderscheidene *len of volken , yr. , CosIntern, o.
Costrel , s. Flesch, vr., zie Custrel.
Cot, s. Huisfe, o. , Hut, Stulp,* , Katerstede,yr.
Cot, s. Sinai bed, a., Wieg, Hat:plat, yr.

COUC
Cot , a. veroud., Kleine boot, vr.
Cot , s. verkort van Cotquean, zie die
woard.
Cotangent, s. in de mettle. ,Mcderaaklifn,
yr. , Cotangent, rn.
than::
Cote, s. veroud. zie Cot. *
Schaapskeoi. * , Duiy entil , yr.
to Cote , v. n. veroud. Voorbsjkomen.
(tn.
Cotemporarti , zie Contemporary.
Cotenant , s. Medehuurder , Medebezitter,
Coterie, s. vriendschaptelijk gezelschap,
Kransje, 0,
Cothurnate , Cothurnated , zie Buskined.
Cothurnus, zfe Busitin.
Coticular,, adj. Ge;iik ten wststeen. *—,
Geschikt veer een' wetsteen.
Cotillon , s. zeke; e Fransche dans.
Cotland , s. Land, tot cent hut (cot) behoorende, o.
Cotquean , s. Jan-hen,
Cotswold, s. Schaapskooien in eene opens
of y lakke landstreek , yr. merry.
Cottage, a. Hut, Stulp. * —, Kleine waning, y r. ; — ornee , Klein landhuis, o.
Cottager, s. Hutbewoner,, Stuipbewoner.
* —, inzond. Inwoner, die geene kelastingen betaalt ,
Cotter, zie Cottager.
Cottier,, s. veroud. , zie Cottager.
Cotton , s. Katoen , o., Boomwol , y r. *—,
Katoen , (de daarvan gemaaktesroffe,)a.
* — , adj. Katoenen, Boomwellen.
to Cotton, v. n. Wol lig zijn ; fig, to WITH any one, (bif SWIFT,) Zich met
ie M nd verdrugen.
Cotton - grass, s. Katoengras , o.
Cotton
- machine, Cotton- mill, s. Katoen—machine
, yr.
Cotton - spun , s. Katoenen garen , 0.
Cotton - thistle, s. Katoendtstel , yr.
Cotton- tree , s. Katoenboom , tn.
Cotton- weed, s. Katoenkruid , o.
Cottony, adj. Vol katoen. * , Zoo Zack:
als boomwol
Cotyla , s. Pan (van een been, woorin
zich een ander beweegt), yr.
Cotyledenous, adj., zieHaving a seed-lobe.
Cotyledon, zie Seed- lob:.
Conch, s. Rustbei, o.* —, Bedding, Laag.
* — , bsj schiliers, ilanlegging (eerier
kleur),yr.
to Couch, v. a. Op een rustbed leggen.*—,
Als op eene bedding leggen. * — , Ergens
in verbei gen. * — , bst schild. , Aanleggen. * , byi oogm. , Van de staar 1 igten.
, in het krigsw., (de lane)
*

cave

len; I.) to- IN writing, Op het papier
esellen ; 2.) to — under, Verbergen under.
* , v. n. Op een rust bed liggen.'--, van
dieren , Liggen. *— , In hinder/nag liggen. *—, Op de knien liggen.
Couchant , adj. in de wapenschildk. , Liggend.
Couchee, s. (tegenst. van Levee ,) divondbezeek uit ptigtpleging bfj eenig voornaam persoon, 0.
Coacher, s. Staarligter. * bit* fag.,
Staande hond,m. *—, oul. in regten, elanteekenbaek , o. * —, in oude statuten,
kactoor,
Couchfellow,, s. Bedgenoot, an. en vr.,
Slaapkamernad , m., Bijslaap, tn. en yr.
Couchgrass , s. Hondsgras , o.
Couching, s. Buigen. * —, Staarligten, o.
Couching - needle , s. Staarnaald, vr.
Cough, s. Hoest , tn.
to Cough, v. n. Hoesten ; to— AT, Hoes•
ten bit, voor. * —, v. a. Hoesten, Met
hoesten ttitwerpen; to — UP Oplsoesten.
Cougher, s. Hester, Kugcher, m.
Couhage, s. Steekboon, yr.
Could, pret. , zie Can.
Coulter, s., zie Colter.
Council, Rand, tn., Raadsvergadering , yr. ; The privy —, De staatsraad,
De rand van staten.
Council - board, s. Raadstafel , yr.
*
Raad, m.
Councillor zie Counsellor.
Council - table, zie Council-board.
Counsel, s. Rand,m., Raadgeving. *—,
Berand,laging. *—, Beradenlseid, yr.;
van daar ook : Geheimhouding,vr., als:

They cannot keep —, they will tell.
you all, Zij kunnen niet zwijgen, zoj
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Rekenentet, onder;
3.) to — a thing TO one , a.) Iemand
lets aanrekencn ; b.) Iemand van ices
beschuldigen ; 4, ) to —uP,Optellen.*—,
v. Rekenen, Rekening sunken, Staat
maken; to — ON, UPON, Stant maken
of Rekenen op.

to — INTO,

Countable, adj. Telbaar.
Colntenance, s. Geinatstrekken, m.mrv.,
Holding, y r., Utzien, Gelaat, o.; A
cheertul —, Ben vroliek gelaat ; fig. to
Put one out of —, Iemand van zofn

Stuk brengen. a—, Bescherming, Hand-

having, yr.
:0 Countenance, v. a. Ondersteunen, Be-

schermen , Handhaven.

Countenancer, s. Beseizermer,, Hand/laver, m.
Counter, s. Legpenning , tn. * — ,Toon-

bank , y r. *—, op schepen ; Wulf, o.;

Lower —, Hale wulf, o.
Verkeerd.
Counter, adv. Tegen. *
*—, prep. van zamenstelling, Tegen.
to Counteract , v. a. Tegenwerken.
Counteraction, s, Tegenwerking , yr.
Counterbalance, s. Tegenwigt, o.
to Counterbalance, v.a. Opwegen tegen.
Counterbond, s. Tegenlzandschrift , Renversaal, o.
to Counterbuff, v. a. Wederom slaan ,
Teen slaan.
Countcrcast, s. List, yr.
Countercaster,, s. Rekennar,,
Counterchange , s. IVederkeerigheid in
ruiling, Yr.
to Counterchange, v. a. Geven en ontvangen , Ruilen.
Countercharm, s. Tegenbetoovering, yr.
to Countercharm, v. a. (Een toovermiddel) door een ander krachteloos makers.
Countercheck, s. Tegenverhindering, r.
to Countercheck, v. a. Verhindering te-

zullen u allesvertellen. * —,,eldvokaat,
(die Iemand in eene regtszaak beclient,) m.
to Counsel, v. a. Rand geven. * —, gen verhindering stellen Verhinderen.
Counter-current , ad j . In tegengestelde
ilanraden.
s. Tegenstroom, tn.
Counsellable, adj. Geneigd om rand to rigting stroomend. *
zie ContradisCounter-distinction, s.,
nemen en dien to volgen.
Ver- tinction.
Counsellor, s. Raadgever.
trouweling , Boezearvriend. *—, Rands- to Counterdraw, v. a. (eene teekening)
beer. * , Consulent, (in eene regts- Door geolied papier aftrekken.
Counterevidence, s. Tegengetuigenis, yr.
zaak,) tn.
Counterfeit, adj. Nagemaakt. * —, BeCounsellorship, s. Raadsheerschap, o.
s. Nadriegelijk , Schijnheilig.
Count, s. Graaf, tn.
maaksel. * —, Valsch handschrifr, o.
Count, s. Rekening, Sum, yr.
Bedrieger
,
die
zich
veer
een'
anRekenen, *
to Count, v. a. Teflen. *
Schatten, 'louden voor. * , Ann- der' persoon uitgceft ,
rekenen, Wijten ; a.) to — one Fox, to Counte .felt, v. a. lVamaken.
Na.
Iemand houden of rekenen voor; 2. ) ICounterfeiter, s. Namaker. *
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drukker. • — , Naker van valsche 1 Counterpoison , s. Tegengi,q , a.
bandteekeningen,
Counterfeitlv, ads-., Counterfeit, (1j.
Counterfterment, s. ,Tegenmiddel tegen
gisting , o.
Counteffesance, s. vcroud., zie Forgery.
Counteriort, s. Scenes ,
of &I:06-r,
tegen omen miser, vr.
Counterfuge , s. in de muziik, Tr:gen,
to Cenutergage , v. a. bil timmerl.,

ppegen.

Counterpane. s. Meten r'er tagpen, enz., o.
Counteritiard, s Klein bcliverk me; horstwering en grit-1,o o.
Couutellath, s. Teg,nlat , vr,
Counterfi0-.t, s. by schrt.1., Tegenlicht, o.
Counterman :I, s. Tege3bevel, o.
to Courf-ermand, v. a. (lies bevolene)
bettor,: en, 4fzeggen.
to Co;:ntermatch, v. n. Terug marchef-en.
Countermarch, s. Terigmarsch , en.
Countermark, s. Te,gentnet k, (tweeds
of del de mft-k op eene bawl koo;:w..ren.
*—, in den scheowbutg, Core arncrk, o
Countertnine, s. in de y estingb., 'Ewen; fig. List tot y erildeling van ecnig
yijt.nde
onnveri , yr.
to Countermine, v. a. Illet eene tegenrnip; bestrii ken. * — , Door heimel,,ke
aatr eg elen tegengaan.
Countermotion, s. Ttgmbeweging, yr.
Councermure, s. 7egenmuur,, (moor
achter tenet; andel, en innor, ) m.
Counternatural, adj. TegennatoarlUk.
Counternoise, s. Tegengeraas, o.
Counteropeniug, s. Ogening aan de tevneyet gete,de
Tegeno,, ening, yr.
Counterpace , s. 7' gentnaatregel , m.
Counterpane , s. Gestikte beddedeken, yr.
Counterpart , s. Tegenstuk , o. * Te.
genpattii , y r. * —, Dobbs! (van een
geschrip), o.. * —, it; de muzifk, Tegenctern , yr.
Connterplea, s. in regten, Antwoord , o.
Counterplot , s. Tcgenlist. yr.
to Counterplot, v. a. (Sent list)tnet list
bestrijden of to keen gann.
Counterpoint, s. Gestikte beddedeken ,
yr., zie Counterpane. * —, in de muzejk,
o.
Counterpoise, s. Tegetmigt , o.
to Counterpoise, v. a. Opvegen; flu.
het geliike magi bestriden , of yeriiold en.

Counterpressure , S Teg6'ndrukking, vr,
Counterpreject s. Tege3ntli'cr , c.
Counterproof, s. ho 1;Lardr... „
ce-er plant op cent and:ne versch
afgedrokte (waisrdosr zij alles tegen.
gesteld vertoont,) us.
Counterquartel ed , adj. in de wapenschildk., Elk kwartier in careen gedeeM
be.Tbbende.
Connterreckoning, s. Tegen rekening, yr.
Counterround, s. in het kriigcw,,Tegenrunde , yr.
Countersaliant, adj. in de wipenk., Van
el tinder nfi ringende.
s
Conterscarp, S. in de vestingb., Centrescarp , yr.
Countersign, s. in de krtigsd. , Wachtwe , d , o.
to Countersign , v. a. op bevel van eeren
meerdere , ender diens bekracht,-*ging
merle tr.lerreekenen , Cintrasigneten.
Cmnre:-si;2-nal, s. Iredersein , o.
dconderteekeCountersignature , s.
ntrg , yr.
Count.ertalIy, s. Tegenket rook ,
Conitertertor, s.
de muziik , Tweede
boren:tem , yr.
Tegen,V, o.
Count,rti,le
Countertime, s. Tegens land , tn. • — ,
Cngelegenheid , yr.
Cixtnterturn, s. Piotselinge omnickeer van
zakeg ,
*—, Ontknooping, yr.
Countervail, s. Tegenwaarde , Gels:Ike
waarde, yr.; fig. Tegenwigt, o., Gelitke kracht, vr.
to Countervail, v. a. In waarde syenare n ; fg. In kracht evenaren, Net gelilke kracht bestrifden.
Counterview,, s. Siding van twee persosten , zoo dat beide elkander aanztert.
— Tegenstelling, y r., Contrast, o.
to Counterwurk, v. a. Tegenwerken.
Countess, s. Gray in , yr.
Counting-house, s. Kantoor,, Koopman:kantoor , o.
Countless, adj. Ontelbaar,, Tallies.
Countrified, adj. Boersch, Lonep.
Country, s. Land, o., Landstreek, vr.;
In a foreign — , In een vreemd land.
* , Land, Vaderland , a ; to Fight
for one's — Vechten voor zifn land.
*—, Land, Platte land, (in tegenst. van
Steden, ) o. ; In the —, Op Ilet land,
Boiten. * —, adj. Landel3"yk, (in tegenst. van Steedsch,) zie de zanier:gest.
woorden.
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k00 , oi. *— , Loopbaan , .Renbaan.
Country - ballad , s. Landelgk lied , o.
Country-box, s. 04:- trekf e (op het land), o.
" 1.- , Reeks, vr., als : A — of c,-Tme.3.,
Country-dance , s. p oor: vi:n E p gelschen Eerie reeks van mild,,,i,:n ; Every one
dans , Co3tredans , tn. (thans veelal Co .
in his — , leder op 74,ine beurt. ' — ,
Ko3rs, (van een z_elleni ,rilii,;,)m. ; oek :
lonne, vr. genoemd.)
(nan2eliik Let Vecizeil , o: het
Country-house, S. huts op het land, Land- Zell,
Groote zeil 0. Fie :nin —, Hot g; acts
hats, o.
7eil.) * —, Koers ( Val:, tien wIssel).
Country-life, s. Landieve ,:, o.
* — , a.1::, ee p e nodogeschool , Cu, eta!, rn.
Country-like , atlj. La.oitli,,,,e.
Countryman, s. 1.,,ndman, Boer.
* —, * -- , ilanregti pg , y r., Geregt, (eerste
of twecde , a,n tafei,) o. ; — of Ftones,
Landsman, Lan4cnoot, ns,
Country-parson , F. Les,d",, ed:ker, Land- bg met,e1. , L.oag stee,nen, (in vn gebcrolo, ) vr.; -- of humors , a., geneesk.,
predikant .. Dorp/redikant, .73,
Country-people , s. pour. Landvolk, 0., Zipking , yr. * -- , talc: Or course,
Nat 7?t,7 1::ie , Gel ^k van zelfspreekt ; zits
Landlicdcn, rn. me ,. iv.
Country-put , e. DV11111C kerel , M.
ook. Courses,
Country-song, s. Volkslied, o.
to Course, v. n. Hcen en weer loopen;
to — rcw N , C. ) Loopen langs ; b. )
Country. squire , s. Landedelynan, m.
Country-woman , s. Bocrin. " — , Land- ..4,1:oopo,; , Naar beneden loopen, * —,
genoot , y r.
v. a. ic,-gti, t, Vervo.lf,ren, inzond. op de
Country-word , s. Platte uitdrukking, yr. hazenj ..ogt. * —, Doen loopen.
Courser, s. Ros , Strjldros, o. * — , jaCounty, s. Graofschorp , o. en I -.
County- board , s. Regterliike zitting in ger , ( die to patted nazen j,,:agt,) m.
Courses , s. plat. zit Course. * — , ineen graafschap, V.
17).
zond. Stonden , 111;andstonden ,
County-coo a, s. Pro yinciaal geregt,hof o.
,:eery.
Coup - de- main , s. Onverhoec!sohe aanCourt, s. II,f, z!e ilcf in her andere
val (met den degen in de hand ), m.
Coup-d'oeil , s. Bilk, tn. * — , Eerste dee:. * — , Voorhol, Vtorplein. * —,
Steegfe , Straatje , o.
Gezigt , o.
to Court , v. a. Iles hof tn,:ken , (vroen,
Coup - de. grace, s. Genade:iag, tn.
of em renige oTn c t aans,” eken. ;
Coupee, s. zekere pas in het dansen.
Couple, s. Paar, (twee, in het algetn.,) Court - baron, s. Patrimoniaaigeregt veer
0., als : Give me a — of eggs, Geef bit: gerltike zaken , o.
Paar , Court - bred , adj. Roof; ch.
tnij eon paar eijeren. * —,
(man en vrouw, ) o. ; A happy —, Een Court-breeding, s. Hoofsci, e opy oeding, yr.
gelukkig paar. *—, koppelband, Koppel, Court • bubble, s. 11,'fkrap, yr.
Court - card, s. Prentje (in de kaart), o.
(van jagthonden,) tn.
to Couple, v. a. Zamenbinden. * — , Za- Court . chaplain , s. Holprediker,, m.
tnenkoppeien , Paren ; to — wurx, Ver. Court - cupboard, s. weleer, Schenktafel , yr.
eenigon met. * — , v. n. Parer..
Coupiet ,s. Paar, (ads : duiven, enz.) o. Court-day, s. Geregt,dag , tn.
Court- dress , s. Hofkleeding, vr.
* —, van zangstukken , Couplet, o.
Courage, s. Noed , tn., Darperheid , 3;11'. Court - dresser , s. liore;ing , tn.
Courageous, ai l i• (Courageously, adv. ) Courteous, adj. ( C ourceotiiy, ads. )11offelijk, Be.eeld, Wel/ever:4d; to Be — TO
Noedig , Dapper.
Courageousness, s. Dloedigheid , Dap . one , Bel-el d jegens iernavd zijn.
Courteousness , s. Hofrelkheid, Beleefdperheid , vr.
Courant , Courant° , s. zekere vlugge held, Welleves dhet'cl,
dans. * —, Courant, Krant , vr„, Courtesy,s. Hoffelij kheid,Beleefdheid, yr.;
— T©, TOWARDS, Beieeldheid jegens.
Nieuwspapier, 0.
van yrouw,, n , Niiging , Bui* ----,
Courier, s. Renbode, Courier, tn.
Course , s. Loop, tn., zie Loop in het an ging , vr. * —, in regten , (ooh: —
dere deel; fig. Take your —, and I shall of i_,:ig'ancl ,) Leenhezit , voor zsYss
take mine, Ga uwen gang, en ik zal levers' gekregen d,or dengenen , die,
den ingnen gaan ; You take the best — eerie e:fkename g,hrowd hebbende , een
co ruin yourself, Gs slaat den brut; kin4 b4 Naar verwekt , hellvelk /event'
weg in, otn u to bederven. * — , Wed- ter wereld komt, o.
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to Courtesy, v. n. Rene pligtpleging maken. * biz. van vrouwen , Nygen.

Courtezan, s. Boeleerster,, yr.
Court - fashion , s. 119,(gebruik, 0.
- favour, s. holgunst, yr.
Court-hand, s.
Notarisschrift , (runs
uiteengeschreven schrift ,) o.
Courtier, s. "leveling, *—, m.
Courtiery, s. veroud., Zeden van ern'
hoveling , yr. meerv.
Coartlaciy, s. Dame van het hof, Hofdame , yr.
Court - leet , a. Patrimoniaalgeregt veer
crimineele zaken, o.
Courtlike, adj. Hoofsch.
Courtliness, s. Hoffelikheid, Beleefdheid,
Wellevenheid , yr.
,
Courtly, adj. Hoofick.
Beleefd, Wellevend.
Court-martial, s. Krilgsraad , m.
Court-minion, s. Guns teling hi' het hof, tn.
Court-roll , s. Leenregister, o.
Courtsh , p, s. Gunstbejag, o. * —, inzond. Vriaadje. *
Beleeftiheid, yr. ;
- TO one , Beleeldheid jegens iemand.
Court-vermin, s. Ilofgecpuis , e.
Court - yard, s. Vocrplein , Plein, o.,
Plaats , yr.
Cousin, s. kind van oom of moei , Neef,
en., Nicht , (ask als tire door koningen aan vorsten, liertogen, of andere
voornarne edellieden gegeven,) yr.
Cove, s Kleine bans, Kreek, yr.
- Schuilplaatc, vr,
ilfdak , a. * —,
to Cove, v. a. Welven, Overdekken.
Covenable , adj. verond., Voegzarn , Geschikt.
Covenant, s. Verdrag, Verbond, o.; The
ark of the —, De arke, des verbends.
Overeen korner:,
to Covenant, v. n.
Een verdrag aangaare; to - WITH one
FOR a thing, Een verdrag met iernered
over lets maken. * -, v. a. Bepaien.
Covenantee, s P ersoen, met wien men een
verdrag aangaat ,
Covenanter, s. Die een verdrag sluit.
* — , Bledeyerbondere , rn.
Covenous zie Covinons.
Cover, s. Deksel ; fig. Voorwendsel , o.
, Dekking. * —, Bescherming.
*
s—, Schuilplaats , yr., of Nest van een'
haas of y es, a.
to Cover, v. a. Dekken Bedekken; to
— one's self, Zich dekken , Den hoed
opzetten, * , Bedekken , Verbergen.
Bedskken , Bewimpelen. *—, Dek•
ken,Berchermen.*—, in de vestingb.,The

COW A
:.a overed way, De hackie wog. *
van dieren , Dekken, Bespriugen. *
van Yugels , Broeden , Broeijen; a.) to
- FROM, a.) Verbergen voor ; b. ) Beschutten tegen ; o.) to - OVER , Overdekken; 3, to— UP Bedekken, Toedekken , Dekker;; to — one's self UP
Zich wikkelen in; Cook had
IN,
covered me UP WITH her apron,
Dc keukentneid had my met hoar veerschoot bedekt.
Covering, s. Dekking. Kleeding, yr.
Coverlet, s. Beddedeken, yr.
Heimelik ,
Covert, adj. Bedekt. *
* —, in regten, Beschermd,
als: A femme —, Eene vrouw, die onder
de magi. en de bescherming van harem
man stoat , zie Covert - baron. * , s.
Dekking,Beschutting.*--,Schuilplaats,
vr. * —, Kr eupelbosch , o.
Covert-baron, s. in regten, Stand eener
gehuwde y rouw,,
Covertly, adj. Bedektelilk, Heimels k.
Covertness, s. Heimelijkheid , yr.
Coverture, s. Dekking, Beschutting. *—,
in regten, Hoesianigheid van getrouwde
vroew, yr., zie Coven-haron.
Covert-way, s. in de vestingb., Bedekte
weg, rn.
to Covet, v. a. (Se v. n. Begeeren, (veeral jets, dat men niet in zojne wage, of
waartoe men geen regt kelt); CO - AFTER, Begeeren,Hunkeren of Laken naar.
Covetable, adj. Begeerlilk , Wenscheli'k.
Coveting, s. Sterk verlangen, o.
Covetous , adj. Begeerlijk, Begeerend; OF , Begeerig naar. *—, Geldgierig.
Gretig.
Covetously, adv. Gierig. *
Covetousness, s. Geldgierigheid. *
Begeerlilkheid, Begeerigheid , yr.
Covey, s. Broedsel , o. *—, Vlugt, (van
vogels,) y r. *---, Troep , rn.
Covin, s. Heimelijke overeenkomst tusschen
twee of weer personen tot tens andere
schade , yr.
Coving, s. Ilitspringende gedeelte van
eene hoogere verdieping o., Luifel, yr.
Covinous, adj. Bedriegelik.
Cow, s. Koe , yr.
to Cow , v. a. Moedeloos maken; to
DOWN Iemand bevreesd maken. —one
Cow, S. Gek (op sees' schoorsteen)j, m.,
zie Cowl.
Coward, s. Bloodaard, en. * , in de
watencchildk.: A lion —, Eenleeuve
met den staart tussehen de beenen geslingerd. *—, adj. Lafhartig.

COWA
Cowardice, Cowardliness, s. Bloohartigheid, Lajhartigheid, yr.
Cowardly, adj. & adv. Bloohartig , Beschroomd, Bevreesd.
Cow-bane s. cent plant.
Cow-blakes , s. pl. Gedroogde koemist, m.
Cow-eggs, s. pl. Knebezoar, tn.
t.0 Cower, v. n. Hurken ; z.) 10 -- DOWN,
Neérhurken; 2.) to - OVER a fire,
Over een vuur harken; 3.) to — TOGETHER, Ineenduiken.*--, biiSpENsza,
Broeden.
Cow. herd, s. Koedrijver, Koeherder ?PI.
Cow- house, s. Koestal, m.
Cowish , adj. bid SHAKSP, Vreesachtig.
Cow - itch, zie Couhage.
Cow-keeper, s. Koeherder, tn.
Cow-leech, s. Koedokter, tn.
to Cow- leech, v. n. Ben koedokter
vin.
Cowl, s. Mannikskap , vr. * — , Gek
(op ten' schoorsteetz), tn.
Cowl, a. veroucl., Groote wateremrner, tn.
Cowl - staff, s. Draagstok, tn.
Cow - parsnip , s. Heelkruid, o.
Cow - pen , s. Koegenhok, o.
Cow - pox , s. Koepokken, y r. sneers'. s—,
Koepokstof, yr.
Cow - quakes, s. pl. Koestront,rn., Pan•
nekoeken, til . ',leery.
Cowry, s. cent zeeschelp.
Cow - shed , Cow-shut, m. Merge!, tn.
Cowslip, s. St. Peterskruid, o., Hemel
sleutel, m., Sleutelbisemen, vr.meerv. ;
— of Jerusalem, Longkruid , OnzerVrouwen- melkkruid, o,
Cow's-wort, s. eene plant, Koekruid, a.
Cow • weed, s. Paardebloem, yr.
Cow-wheat, s. Koetarw,, vr.
Coxcomb , s. Narrenkap, y r. * —, filodegek, Petit-maitre, tn. *—,eene bloem,
Hanekam, m.
Coxcombly, adj. Op cent ijdele wiize,
Verwaand.
Boxcumbry,, 5. .Udeltuitige verwaandheid , yr.
Coxcomical , adj., zie Coxcombly.
Coy, adj. Bedeecd. * —, Schuw.
to Coy, v. n. Schuw zifn.
to Coy, v. a. biSHAKse., L,kken.
Coyish , adj. Een weinig schuw.
Coyly, adv. Schuw.
Coyness, s. Schuwneid , yr.
Coystrel, zie Coistril.
Coz , s. ( fam. verkort. van Cousin, )
Neel, m., Kicht, yr.
to Cozen, V. a. Beolotten, Bedriegen;

CRAD
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to — one INTO , Iemand door lite

brengen of laden tot.
Cozeuage , s. Bedouin, y r., Bedrog, o.
Cozener , s. Bedrieger,, m.
Crab , s. zekere visch, Krab, yr. * — ,
een teeken van den dierenriem, Kreeft,
m. *—, scheepsw., Kaapstander, tn.
Crab , s. Wilde appei. * —, Wilde appelboom, m.*—, adj. van vruchten, Zuur,,
Wrang , Wild.
Crabbed, adj. (Crabbedly, aclv.)Stuursch,
Norsch. *—, Hard, Raw. *—, Mtgelift, Zwaar (otn to verstaan, of' om to
verklaren).
Crabbedness, s. Stuarschheid , _Norschheld, * —, Hardheid , Ruwheid. * —,
MoegellYkheid,Onverstaanbaarheid. yr.,
zie Crabbed.
Craber, s. Waterrot, Waterrat, yr.
Crab's - eyes, s. pl. Kreefesoogen, o.
meerv.
Crack, s. plotselinge scheuring of breking,
Krak. * —, het geluid van lets, dot
breekt of valt, Knap. * — , Knak ,
(in den fig. zin van Benadeeling, ask :
'in den zrn van Benadeeling, in de
nersens),m. *—, Iemand, wrens hersens
gekrenkt zgn. * —, Hoer, vr. ° — ,
Pochhant , tn.
to Crack, v. n. Springen, (in den zin
van Breken, Splgten.) * —, Knap,p en ,
piotseling geluid van zich geven;) so OF , Pogchen of Sneeven op. * —, v. a.
Net snelheid vcrrigten. * —, Breken
o Vernielen ; fig. to — a bottle, cease
esch krakee , (uitdrinken). * — , De
hersens krenken.
Crack- brained, adj. In de hersens gekrenkt.
Cracker, s. Snoever, Pogcher. * — ,
zeker vuurwerk , Knapper,, Voetzoeker,,
Zwertner. *—, werktuig om to krakerz,
Kraker, Notenkraker, an. * —, Knapbeschuit , yr.
Crack - hemp , s. hiSHAKSP.,Galgenbrok,
Galgenvogel, m.
v. n. een krakend geluid
to Crackle,
geven, Kraken, Knetteren.
Crackling, s. Kraken. * — , Krakend
ding, o.
Cracknel , s. Krakeling, tn.
Cradle, s. Mee, y r.; fig. Eerste levenstijd , tn., Kindschheid, vr. * —, bii
heelk. Spalken , (om ten gebroken bean
to herstellen ,) vr. tneerv. * —, 41
scheepstimmerl., Stelling, aan de zgden
van een op stapel liggend :chip, Ifseg,
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wag retede mer, (in E •;geland) de schepen Krammen , Vastkrammen ; i.) to —
laat afloopen , yr
INTO., Zmend-ingen in..: 2. )to Be cramp frerstiiq of Vet kleumd
to Cradle V. a. In
ed WITH
1V(eq le" en.
Wiegen.
V. n.
415 ran k)ts.clo ZUrz.
in eene wcg liggcn.
Crampfish , 5. Krampvisciz , M.
(2:-ansrpYi s. 0, band
Cradle - cohs , s. plus, Wiegedekens
Crampi-; on , s. Kram ; ljzeren Pram, yr.
y r. meerv.
3. ph Stormsporen , V.
Craft , s. Handvel
Amble:1, 0. —, Cr ampoons
BedrevtnIseid,
Slim
ineol'.
held, L,-,sheir:,
*
K;ein
, Crana7e
Kialt:g6M- *
Reg; om
roor den hf-tvdel.)
o. den kraan te ge1" , niien , 0.
to Crait ,
i veroul, 0./ctjoa:47zia: te Cranberry , Z4.3 Bill-erry.
week
to Cr arch , zic to Cratu,ch,
Crafzily , adv. Sllm ,Loos. *
Bed.rie- Cran, S. Kr2,ean A17,-a„mvogel. *
tot
:OT (0
lasten.) —, Level,
Craf tines; ,
—, List, y r, sch.ing
Loo:heid.
eon Vat to trek ken,)
Craf!scann , s. Handwe, ksman, ilsbac rass- (on 1., ochten
man ,
,12,,Rne - fly s. eon inceet.
Craft.ma. scer,, 0. ie riaad , die ziin hand. Craneline s. schect;sv. Zwicht:ng , yr.
werk waft:men vet 'taat , Ifieester in Crane - neck, s. Zwanenhal, ( aan eene
zip; ambacht , m.
kort.c),
heelmeestersta:,:, KraanCrafty , adj. Slim , Loos. *— Bedrie- Crane's-h ; 11.
ge/s)k.
ze/'er
bek. *
Ger,sn:uiss ,
No.{', ,n.
Crag , s.
de inwendige
s. Leer ,
Crag , s. Stei:e ro e s. *— , Uitstekende Cpunt eerier rots,
kennae, ken zit an y arn, des schedels
Cragged , adj. Row , Knobbelig, On- Lnnen g2i'end word!;;, Yr.
geIojkC-anrology , zee Phrenology.
Craggedness, Cragginess s. Rttwkeid, Craniometer , s. Schedelmeter,
KnoVeizgbeid „ Ongel6ikheid, y r.
Cranioscopy , s, Schedelbeschouwing,(als
Craggy , adj., zieCragged.
eon gedeelte der sci edel:aer,) yr.
Crake , s. eon vogel , veclal Corn - crake , Cranium s. Ilersenpan, y r., Sehedel,
bit° vreegere schrilvers, Gs.
Wachteikoning, no.
Crask
to Cram , v. a. Ottroppen , bilz. Tot zond, Lcvenellg
overlading toe met spots opvitlien ; to — Crank , artj. van schepen, Krank , Zwak
em to sletan.
a goose , Eene gates proppen, (oin ze te op de kiel
Geveigd
Otnfflesten.) *
Met ge-veid indonwen; Crank, s. .Tzeren kink, y r. *
I.) to — victua l s DOWN the throat , gebogen einde van woe as-, 0. *
Spoizen door de keel stoopen ; a.) to
Wo,rds;e1ing, yr.
a thing IN a basket, lets stiff in eene to Crank , v. n. ICronkelen, Bogtig z‘n.
mandipkken ; 3.) TO - INTO a bag, to Crank:e , n. Kronkelee. * , V. a.
In een' zak drukken ; 4.) to - UP , Brokkelen, Vrrbrokkelen.
Opproppen, Volproppel ; ) to — a room Crankle s. Kronkelii,g , yr.
WITH people , Eene /earner vol mens-chen Crankness s. Gez,ndheid , Kracht, yr.
proppen. * — , v. n. Overmasig
Crankness, s. Rank/told, y r., zie Craui.
reten of spleten.
Crainbo , s. soort vats rilmspel , wt-,:arin Crannied ,
men rinzen inset op eon door eon' ander' Cranny, s. Reet , Spieet , Kirof, "r.
gegeven woord.
Crants, n. pl. Lijkkransen, (w,:arnsede
Cramp, s. Kramp. , KramPtrekking, yr. ; men de baar eener jongo oat/ourvetfig. Bele.tcel , o., Verhin4iering, yr.
siert,) m. ?wry.
zoe Crainpiron. * —, adj../Ifoeifelijk. Coops, s. Krip, o.
Crap:e , s. bij SPENSER , Klaauw,, M.
* —, Knobbelig.
to Cramp, v a. Kramptrek ingen veroor- Crapnel s. tp eg , yr,
zaken ; fig. Verhinderen , Tegengaan ; Crapuia , s. Oververzadiging , Zwelgeill, yr.
Despotism cramps both wit aid trade,
Overheersclzing doe: vernuft on handel Crapulence , s. Ongesteldheie door ensnatigiteid veroorzaakt , vr.
kwtinen. * , Zamendrtngen. *

CRAP
Crapulous,
Onmatig.* —, Door onmat:gheid oe,ge,teld.
Crash, s. Gekraak,0.
to Crash, v. a. iiiergekraak breken. *—
v. n. verouti. , zie to Crusts.
Crashing, zie Crash.
Crasis , s. its de geneesk., Gesteldheid,
Gesteltenis. *
in de sp. aakk , Ineensmelting van twee ktinkletteis , yr.
Crass, adj. Cry'', Raw. * —,Dik,Lomp,
Crassament, s. Ronde gedeeite van het
bleed, o.
Crassitude , s. Grof held,
*—
Dikheid, Lompheid, yr.
Crastination, s. Uitstel , o.
Cratch , s. Reif, Hooiruif. * Krib, r
Crate, s. 7 eenen man, (inzond. veer aardeiverk,) vr.
Crater, s. Mond (van een' vuurspuwenden berg), Crater. * een sterrenbeeld, Kelk, m.
to Craunch, v. a. Kraken (met de tanden), Open bgten.
Cravat, s. Halsdock, m., Das, yr.
to Crave, v. a. iffstneeken. *
Gretig
vragen. *
Onrede4k verlangen. *—,
Onbescheiden eischen. v. u. Bidden ;
to — FOR., a.) Smeeken em; b.) Haken
naar.
Craven, a. Overwennen en moedeloos geworden haan. * Bloodaard ,tn.* — ,
adj. Bloohartig.
to Craven, v. a. bil SHARSP., Bloohartig
maken.
Craver, s. Onbercheiden vrager, m.
Craving, s. Dringend verlangen, o.
Craw, s. Krop, nt., of Eerste maagvan
vogels , yr.
Crawfish, s. Rivierkreeft, m.
Crawl, s. Vischweer. * , Kaar, yr.
to Crawl, v. n. Kruipen; 1. ) to—ABOUT,
a.) Rondkruipen; b.) Kruipen door, om;
2.) to — ALONG, Voortkruipen, Zich
met moeite voortslepen; 3.) to — BACK
(To), Drug kruipen(naar); 4.) to —
DOW N , a.) Naar beneden kruipen; b.)
ilfkruipen; ) to — FORTH , Komen
aankruipen; SO — FORTH To,Voortkruipen
naar; 6.) to — INTO , Kruipen in; to —
swro one's favour, Zich in iemands
gum: dringen; 7.) to — OVER Kruipen
over; 8.) to — THROUGH, Kruipen door;
9. ) lie crawled TO the sprung, Hsj kroop
naar de bron; Ia.) to—UT Naar bovon kruipen; at.) to— wiTu, Kruipen
of Wooden van.
C.awIer, a. Krespar, as.
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Cray, s. zckere ziekte van valken.
Crayfish, zie Crawfish.
Cravats, s. 7eckenkriie, o. * , eene
daurmcde ver y 'aretigde teekening, Pastelteciening , vr.
to Crayon, v. a. Met krfft schetsen *
S.izetsen.
to Craze , v. a. Breken. *
,Verbrlizelen.
* bifz. Let yerstund
krenken, Krenken C,raLed WITH love,
Gek van liefile; Crazed WITH misfw,EtiliCS, Door onge;ukken yafizts yes4and
beroold.
Crzzedness, s. Verzwaktheid, Gebrekke.
Ultgeputheid, yr.
Craziness, s. Zwaieheid , Broosheid.*
Krankzinn igne id, yr.
Crazy, adj. Gebtekkelilk , Zwak. *
,
Ks a na.innig.
s Creak, v. n. Kraken, Een krakend
geiaid maken.
Creaking, s. Kraken, Geketiak , o.
Cream, s. Rosin, m.; fig. Bloein , (het
beau van tens ,) sr.; — of tartar, Ifitasteen, m.
to Cream , v. a. ilfroomen; fig. Het bests
van ... afnemen. * , v. n. Zich tot
tom zetten.
Cream-faced, adj. Bleek (van kangheid).
C eamy, adj. Roomachtig.
Creazzce, s. Ay jag., Tsuwtje, waare:an
de valk , dun men nog ieert ya.ctgemaakt is, o.
Crease, s. Yimw, (als in een papier, om
ken,) yr.
eerie plaats to
to Crease, v. a. Met eene V9U/V teekenen.
to Create, v. a. Scheppen, Uit niet voortbrengen.*
, Schep pen, Door vernufi
voortbt engen.*
Verwekken Baren ,
Veroorzaken. *
InsteLen, war voor.
been nice bcstcnd, als: to — an office,
Een nieuw ambt instefrien. *
Met ems
nieuwe waardigheidbekleee.'en, Maken.
Creation, a. Schepping, Eerste voor brenging uit
Schepping, y r., Heel.
, in het algem. Voortbre,- ,gsel , o. * Nieuwe insteliing Nieuwe
aanstelling, yr.
Creative, adj. Scheppend , Voortbrengend.
* — 5 Een scheppendverrnogen iieLiende.
Creator, s, Schepper, m.
Creature, s. Schepsel (eenig geschapen
wezen , ook voor een mensc,elifk wezen ,
met verachting,)o.* , vleiwoord , als:
Oh sweet , ilch, milts Engel! *
ietnand die zgn fbrtuin aan eencn begunstiger to danker heeft,Creatuur, vr.
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cREA.
Creaturely, adj. De hoedanigheden erns
schepsels hebbende.
Crebrous , adj. Illenigvuldig.
Credence, s. Geloof, Vertrouwen ,(van
gezanten,) o.; Lei tsars of—, Brievenvan
credentie, G,loofsbrieven.
Credenda, s. pl. Gelooisartikelen, o.mrv.
Credent , adj. Ligtgeloovig. * GelooF
waardig.
Credential , adj..4anspraak op vertrouwen
gevende. *
s. Geloofibrief, m.
Credibility, s. Geloofbaarheid, Geloofelijkheid,"
Geloofwaardigheid , yr.
Credible , adj. Geloof boar, Geloofeliik.
*— , Geloof,vaardig.
Credibleness, zie Credibility.
Credibly, adv. , zie Credible.
Credit , s. Geloof, Vertrouwen.
den kooph., Crediet * Gezag , o. ,
Getuigenis. * — „Eer , yr. , Goode
naam , * —, Achting , Goede morning.
*—,Belofte, vr.*—, Invloed, on.; to Have
is one, Invioed op of bij iemand
heblen.
to Credit, v. a. Gelooven , Geloof aan
hechten, Vertrouwen * —, Eer bewijzen,
Vereeren. *
Crediteren, Op rekenitig
stellen.
Creditable, adj. Achtenswaardig. *
,
De frig.
Creditableness, s. Achtenswaara'igheid, yr.
Creditably, adv., zie
editable.
Creditor, s. weleer: Getoovige. *—, than::
Schuldeischer,
Credulity , s. Ligtgelocvigheid , yr.
Credulous, adj. (Credulously, adv.)
Ligtgeloovig.
Credulousness, s., zie Credulity.
Creed, s. in de Christ. godsd. , Geloof,
Geloofiformulier , (de at tikelen des ge
loofs ,) o.* —, Getoofbelidenis , yr.
Creek, s. Landpunt. * , Kreek. * — ,
Kronkeling , yr.
to Creek, zie to Creak.
Creeky,, adj. Kronkelachtig. *
, Vol
bogten.
to Creep, irr. v. n. Kruipen, Zich in eene
liggende hording langs. den grond bewegen ; fig. Kruipen, Met zwakke of
langzarne schreden gain. * —,Kruipen,
Op cone lage wifze gnnst be jagen. * — ,
Lange den grond of aan eenig steunsel
groelien; I.) to — ABOUT, a.) Rond.
kruipen; b.) Kruipen door, em; 2 ) to
- FORTH, Te vnors ch krut pen, Kenton
aankruipen; 3.) ro -- IN , INTO, a.)
Kruipen in ; b.)Sluipen in; 41) to -ON,

CRES
ti.)17oortkruipen; b.)13skruipen; c.)Slut.
peed naderen , Komen aankruipen ;5.)ito
OUT , Uitkruipen ; to — OUT at a hole,
Uit eon gat kruipen; 6.)m— OVER, a.
Kruipen over; b.) fig. Bekruipen;
fear crept over me ,Mij bekr oop do yree,c;
7.) CO - UNDER, Kruipen onder,, Zich
y erschuiien ander ;8. ) to --UP, Opkruipen, Naar boven kruipen.
Creeper, s. Iletgene kruipt. * —, Krstitende plant , yr. * , Kruipend dier, o.
— , Boomkruiper, tn. * —, Flap, in een
haardijzer,, om de breedte te verminderen, y r. * —, zeker vrouwen bovensehoeisel. * , zeker vogeltje, Kruipertje, o.
Scheepshaak , om over boord geval.
*
lene dingen to grc/pen, m., Dreg, yr.
Creephole , s. Sluiphcl , o.; fig. Uitvlugt , yr.
Creepingly,, adv. Kruipend.
Cremation, s. Verbranding, vr,
Cremona, s. Cremona . vioot , yr.
Cremor, s. Roomachtigc zelfstandigheid,
vr., Room, tn.
Crenate, adj. Getand.
Creoolsche , vr.
Creole, s. Creool ,
Crepane , s. Zweer,, aan het voorste grdeelte van den voet eens paatds , yr.
to Crepitate , v. n. Knetteren.
Crepitation , s. Geknetter,, o.
Crept, pres. & part., zie to Creep.
Crepuscular, adj. Schemerend.
Crepuscule , s. Ochtend- ofAvondschemering , yr., S:hanertijd, Schemering,
yr.
Crepusculine , adj. veroud., zie Crepuscular.
Crepusculous , adj. Schemerend.
Crescent, aai. Aanwassend ,ilangroeilend.
,
*
s. Wassende rnaan *
maan , (namelijk de afbeelding in het
yr.
Turksche wapen,)
to Crescent, v. a. Halvernaanvormig maken.
Crescive, adj. Aanwassend, Aatigrorifend.
Cress, s. zeker tuinkruid , Bitterkers
Kers , Sterkers , vr.
Cresset, s. Vuurbaak. * — Fakkel , yr.
Crest, s. Equim , gelijk men oudajds op
den helm droeg , y r. ; van daar : Helm.
, in de wapenschildk., Hein:kart!, tn.,
*
Sieraad (op den helm in eenwapen), o.
Kuit,(eenigerlei hooldsieraad) yr.;
*
fig. Fierheid , y r., Mood, rn.
met eene kroon of krans
to Crest, v.
orngeven.*—,Met lange strepen teekenen.

CRES
Created, adj. Gekuifd. * — , Eenen kam
etragende.
Crest-fallen, adj. van vaarden , Den rug
van den hall, waaruit de rnanen spruiten,
niet regt op hebbende; fig. Neérslagtig ,
IWoedeloos.
Crestless, adj. in de wapenschildk., Geen
schild voerenae; fig. Van geen' ouden
adel.
Cretaceous, adj. Krijtachtig. * —, Peel
krift bevattende , Krritrifk.
Created, adi. Met krijt gewreven.
Cretic, s., zie Amphimacer.
Cretin, s. Alpbewoner met een kropgezwel,
met geringe verstandelijke vermogens ,
Cretin 5 m.
Cre tism , s. Valschheid , Leugen , yr.
Crevice, s. Spleet , Scheur,, vr.
to Crevice , v. a. Splijten , Doen bersten.
Crew, s. Scheepsvolk , o. , Equipage, yr.
* , Gcnootschap, dat tot eenig einde bireen komt , (dock incest in eenen kwaden
zin , ) o,
Crew, pret., zie to Crow.
Crewel , s. Kluwer.; , o.
Crib ,s. Krib , Kribbe , (in eenen stal of
voor een kind om in to slapen, ) y r. *
, Hut, yr.
Ossenstal , on. *
to Crib , v. a. In eene waning opsluiten.*—,Opsluiten.*—, v,n. Opgesloten
zijn.
to Crib, v. 2, Stelen , Kapen.
Cribbage, s. zeker kaartspel.
Crib-biter, s. Kribbebijter,, ns.
Cribble, s. Korenztef, yr.
to Cribble, v. a. Zs:fun.
Cribration , s. Doorzifting , yr.
Cribriiorrn , adj. Zee/vormig.
Crick , s. Stiff held in den nek , yr. * —,
Kraken, o.
Cricket, s. Krekel , m., Heimpie. *—,
Kinderstoeltje, o. * soon van Engelsch
balspel.
Cricketer, s. Cricketspeler,, m.
Crier, s. Roeper, Schreeuwer. * —, Om.
roeper,,
Crime , s. Misdaad , Snoodheid, yr., Wanbedriff,
o.
Crimeful, adj. Misdadig.
Critneless, adj. Schuldeloos , Onschuldig ,
Door geen wanbedrijf bevlekt.
Criminal, adj. strijdig met regt, wet of
pligt , Misdadig. * , eerie misdaad bedreven hebbende , Misdadig. * —, in regten , tegenst. van civil, Lifitraffelijk ,
Crimineel. * , s. Blisdadwer.* —, in
regttn , Crimineele gevangens , tn.
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CRIP
Criminality , zie Criminalness.
Criminally , adv., zie Criminal.
Criminalness, s. Blisdadigheid , yr.
to Criminate , v. S. Van eene misdaad be.
schuldigen.
Crimination 5 S. Beschuldiging. • —, Alan.
klagt , vr.
Criminatory,, adj. Beschuldigend.
Criminous, adj.(Crtminously, adv. )Snood,
Misdadig.
Criminonsuess , s. Snoodheid, Bilisdadigheid , yr.
Crimosin, adj. Karmozijnkleurig , Karmo.
ziinrood , Karmozijnverwig.
Crimp, a Brous, Breekbaar ; fig. Zwak,
Ongegrond.
to Crimp, v. a. krullen , Friseren.
Snijden (gelik men sommige visschen
tod°etr.i)
Crimp, v. a. Tot de krigsdien.5,
den of overhalen,
Crimp, s. bij vroegere schrifvers , een
kaartspel.*—, soots van zaakwaarnemer.
— , iVerver,, die op eene listige wijze
recruten zoekt to verkrtrgen , Zielver.
keeper, rn.
to Crimple v. a. Doen krimpen ; to UP,
Doen opkrimpen , Kronkelen.
Crimson, s. Karin-zijn. — , Rood (in
het al gerneen), o. *—, adj. Kat mozijnen.
to Crimson. , v. a. Kartnozijnrocd verweng
* , v. n. Rood zijn. * — , Blozen.
Crincum, s. Inkrimping, Kt amp. *
Luins , Yr.
Cringe, s. Diepe bulging. * — Kruipende
cnderdanigheid , yr.
to Cringe, v. a. weinig gebruik. , Zamentrekker; , Ineen trekker; * , v. n. Buigen. * , Vleijen , Met kruipende vleitaal zijn hof maken ; A cringing soul,
Eerie kruipende ziel ; to — To one, Poor
iemand kruipen , Hem honig om den mond
smeren.
Cringer, s. Kruiper,, Vleier,,
Cringle, s. Ring, rn. of Ocg (van een touw)
o. * —, kfzeren ring, nr.* —, scheepsw.
Cringles , pl. Leeuwers , m. meerv.
Crinigerous, adj. Ilaardragend , Hang.
Crinite, adj. Haarachtig.
Crinkle, s. Krenkel , m„ Kronkeling, yr.
to Crinkle, v. a. & n. Kronkelen.
Crinose , adj. Hal g.
Crinosity , s. Harigheid , yr.
Cripple, s. Kreupe le ,
to Cripple, v. a. Kreupel ',taken, Parlammen.
Crippleuess, s. Kreupelheid , yr.

Ci [S
Crisis, s. (pl. Crises, ) bij geneesk., Scheipunt ,(ecner ziekre , beslissend Ads tip ,
wanneer de engesteld !cid doodel0 word:
of tot beter,,ha„) neigt,) o. , Crisis „
vc, ae. e bet.ek,,Beslissend
yr.
stip , to; op hetwelk de ultslag tenor zaak
onzeker is , o.
Crisp, a'zj. Kroes, Krullend. *
, Ilntypend.
to Cri,,p, v.a. Kroes rnateen,Krullen.*—, bii
kappers , Pf i.,e, en,* , Kronkelen.
Warrelen ; i.) to -- ONTO, a.) Krullen
tot; b.) 17i:ranaleren ira ( the epitiertnis
INTO goose-skin); 2. ) to — UP, Zamentrekken ; tv - UP one's hair INI o curls,
Jemands hoar in krrllen leggen.
Crispalion , a. Krulling , yr.
Crisping-pin, s. Krulizer, Friseeriizer,o.
,
Crispness, s.
Crispy, adj. Krudend.* — Broos.
Cristated , adj. in de ,slant/., Gekuifd.
Criterion, s. (BesPfsend) kenteeken , o.
Crithomancy,, s. Waarzeggen sit gerstenmeel , o.
Critic, adj. Cordeelkundig , Critisch.*—
Bedilziek , Hekelachrig. , s. 0 7rdeeikundige , Beoordeelaar, .R,:censent.*—,
, veroud. , hi
*
Bedriar, Vitter,
Critique.
LOCKE , POPE
Critical, adj. , zie Critic, adj. * — , ten
aanzien van den uitsl ‘ ig Beslissend ,
, Critiek; — UFON iVaauwletrend op.
Critically, adv. Oordeelkundig.* „lulu
van pas.
Criticalness, s. Naauwkeurigheid. *—
llagehelijkiteid , yr.
Criticism , s. Oordeeikunde.*
,Berisping yr.
to Critic i ze, v. n. Ziciz als becordeelaar
opdoen , Recen.ceren ; to , a.) Oordeeten over; b. ) 0 pwrkingen maken op.
v. a . Beoordeelen, Recenseren.*
*
liekel en.
Critique , a. Beoordeeling, vr.; ON
Btoordeeling van, Rscensie op. *—, Oardee/kande, yr.
Crizzel, s. Ruwhcid, (van glas , waardoor het dor word: ,) yr.
Croak, s. Gekwaak;(vankikvorschen,)
a. *—, Gekras,(van raven o fekraatiel,)o.
to Croak, v.n. van frikvorschen Kwaken
*—,van eene raaf of kraal, Kt assen; fig.
Ben onaangenaam gelaid voortbrengen,
Rernmelen; oak: DMarren.
Croaker, s. fig. Grompot Ongeluksprofeet , m.
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OOP
tretry.
Croats, s.pl. Croaten,
Crocalite , adj. ten geel of brseinachtig
miner-act/.
Croccous , acij. Salrraanachtig.
CrocitaLion z ,e Croak, s.
of
Crock , a. veroud., harden pot,
kruik, yr.
Crock , a. l'otsrvet , o.
Crockery , s. .dardewefk a.
adj. yan
Crocodle s. Krckoail rn. *
cell' krokodi;.*
Crocodilin ,...., adj. Kvokodilaohtig.
Crocus, s. zekere bidem , Krokus , yr.
zeker metaal.
,een geel poeier.*
*
Croft., s. Stuk lands, bj ten dais gelegen , o.
Croisade s. veroud., zie Crusade.
Croises, s. pl. in de gzschied.,Krvisvaar.
ders , m. awry.
Cromlech , a. zekere steenesn,die y ear al
Laren der Druiden warden gel:ouden.
Oude col, yr.
Crone , s. O id wiff, o. *
paard over den
Crones, s. Ikar, aat
hoef groeit , o.
Crory, s. Oude kennis „ yr., Gemeenza•
me vriend, m.; They are great cronies,
maaijes.
Zif
Crouycal, zie Acronycal.
Herdersstaf, es.
Crook, a. Hack. *
, Ga'g , yr.
* — Kreuk.
to Crook, v. a. Krommen, Bulger;; fig.
Verdraatien.
Crookback , s.Bogchel, Gebogchelde,
tenaar
Crookbacked , adj. Gebogeheld.
Crooked, adj. ( Crookedly, adv.) Krone
* —, Kronkeli'g ; fig. Krom , Slinks-eh,
Niet y ear de vvist.
Crookedness, a. Kromheid. *—, Gebogchr ldheid; fig. Bedorvenheid , vr.
to Cr >oken , v. a. veroucl. zie so Crook.
Croop , s. zekere keeiziekte bil kinderen,
Croep, yr.
Crop, s. eerste maag tens .1/gels, Krop ;
fig, Buik ,
Crop, s. weleer: Top, rn., Kruin, Spits,
y r. *—, thans: Oogst.'—, Stomp, (afgekort Peel van lets .) m.
Crop, v. a. De einden afsnOets of
af biften;A cropped horse..Een kortstaart
* „II/Taal:4n.* ,Piukken ; to —OFF,
ilfplukken. * , v. n. veroud., Oogst
geven.
Ciop-ear,, s. ten paard, Kortoor, se.
Crop-eared, adj Ikiet gekorte coven.
Cropful , adj. Verzadigd, Tot den hats tot
vol.

CROP
Cropper , s. zekere
Kropper, m.
Cropsick , adj. Door overlading ongesteld.
Crosier, s. Bisschopsstaf, m.
Croslet , s. Klein kruis, o.
Cross, s. Kruis, o. ; zie Kruis in het
andere deel.
Cross, adj. Kruisetingsch.* — , Schuinsch,
Scheef. *—,Wedet zijdsch , Tegengesteld.
* ,..elveregtsch,Vei keerd. Dwars,
Onhandelbaar. * , Norsch , Stuursch ,
Kwalijk geluimd. * — , Tegenstrijdig,
* —, Onvoorspoedig , Tegenspoedig ; TO , a.) Strijdig met ; b.) Onvriendelijk
jegens. * —, prep. Dwars over. *
,
Dwars door.
to Cross, v.a. Kruisen; prov. to — the cudgels, zie op Cudgel. * Net een kruis
teekenen ; to — one's self, (bit' RoomschCash. ,) Een kruis waken. * —, Doorhalen , Doorschrappen. * —, Overgaan ,
Overvaren of Overrijden ; to — the
,
river, Over de rioier zetten. *
Schuinsch overtrekken. * — , Dwarsboomen. * Verhinderen. * —, .elfZeggen , Door een tegenbevel doen stakes.
* —, Tegenspreken. * — , ilfwijzen. *— ,
v. n. Overdwars liggen. * —, Onbestaanbaar zijn ; I.) to - OVER , a. ) Overgoon ; b.) Naar de andere zijde kotnen
of gaan ; 2.) to -- To, Gaan Haar; 3. )
to — WITH , Onbestaanbaar zijn met,
Strildig zifi: met.
Cross-aisle, s. Zijvleugel (eener kruiskerk),m.
Cross-armed, adj. Met de armen aver
elkander of kruiselivs.
Cross-arrow, s. Armborstpe , m.
Kruis
Crossbar, s. Dwarshout. *
, scheepsw,,
(van een y ens ter ,) o. *
Zwieping , yr.
Cross-barred, adj. Met dwarshouten voorzien.
Cross bar-shot, s. in het kregsw. ter zee,
Staafkogel , no.
Cross-beak, s. een vogel, zie Cross-bill.
Cross-beam, s. Dwarsbalk , tn.
Cross-bill, s. zekere vogel, Kruisbek ,
no.* —, in regten Tegenklagt, y r. (vr.
Crossbite, s. Dwarsborming door bedrog,
to Crossbite, v. a. Door bedrog dwarsboomen.
Cross-how, s.Kruicbong, m., Arnoborst, yr.
Cross-bower, s. Krutsboogschieter,, m.
Cross-bred, adj., zie Half blood.
Cross breed , s. Gecroiseerd ras , o.
Cross-bun , s. Kruiskoek , on.
ENG. A. DUTCH D1CT.
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CROS

Cross cloth, s. Voorhoofdsband m.
Cross-croslet , s. Met kruicjes geteekend
kruis, o.
to Cross-cut , v. a. Dwars doorsnfden.
scheepsw..
Cross-cut saw, s. Kerfzaag.*
Trekzaag, vr.
Cross-day , s. Ongeluksdag,
Cross-examination , s. in regten, Verhoor,,
cm door lees en weir vragen de waarheid
van de eer
y te antwoo rden to onderzoeken,o.
to Cross-examine, v. a. Een verhoor doen
ondergaan , zie Cross-examination.
to Cross-flow , v. n. In eene tegengestelds
rigting vloeijen.
Cross-fortune, s. Wederwaardigheid, yr.
Cross-grained, adj. van hour, Dwarsdradig ; fig. Dwars , Stuursch.
Crossing, s. Kruisen, enz. * —, Dwarspad, o. ; fig. Tegenstand , no.
Cross jack, s. scheepsw. , Breefik , yr.
Cross-jack-yard, s. Bagijnera , yr.
Cross lane, s. Dwarslaan, yr., zie Lane.
Cross-legged, adj. Met de beenen kruiselings.
Crossline , s. Dwarsqn , vr.
Crossly , adv. Over 'e kruis. * , Overdwars. * —, Tegengesteld, Tegensposdiglijk.
Cross-match, s. Over- en weir trouwen, o.
Crossness , s. Overdwar ;held ; fig. Dwars
held , Norschheid , Stuurschheid , yr.
Cross-pawls, s. p1. scheepsw. Greenen
senten , vr. meervoud.
Crosspiece, s. scheepsw., Dwarsstuk, o.;
— of the bitts, Nagelbank bij het broadspil , vr., B tip gbalk, m.; of a cleat,
Balkje in ern kruishout , o. ;
of the
heal, Balkje in het galjoen , o.
Cross-pillar, s. scheepsw. , Stut , as.
Cross-post, s. Dwarspoct , (d. i. post,
die longs een' dwarsweg goat ,) yr.
Cross-purpose, s. zeker spel , Verkeerd
apropos. * — , TegenstriMig stelsel , o.
to Cross-question , zie to Cross-examine.
Cross-road, s. Zilweg , Dwarsweg,
Crossrow, s. "1 , 5eboek , o.
Cross-seizing, s. Kruisbindsel , o.
Crosstrees, s. pl. scheepsw., Kruishouten ,
(on.
o. meerv.
Cross-staff, s. Graadboog, (der zeereden,)
Cross-tree, s. scheepsw., DwarYsaVig, yr.
Cross-turn, s. scheepsw., Slag van eons
kruising,'no.
Crossway, s. Dwarsweg,
Crosswind, s. Zojw;:nd , m.
Crosswort , s. zekere plant,Kruiswortsl,m.
14

210
CROT
CRUC
Crotch , s. Haak , * pl., Crotches, Crow• foot, s.zekere bloom ,Kraailenvoet
scheepsw., Ruimbanden, (van hoot of Ranonkel. * , Voetavgel. * — ,
ilzer ,) in. ineerv. ; Verschansingilzers , scheepsw., Hanepoot , Siinnekop op den
o. meerv. , Mikken , (voor draalbassen,) rand der worsen en staggen,
Spruity r. wen,. ; Schepters , (on hakcn en blok o.
Crow-foot
boomen in to leggen .,)
. line , s. scheepsw., Scheerlijn
wee-v.
*--, van den spinnekop ( veer tie zonne.
Crotchet, s. Sehraag, vr., Schoor,
in de neuzijk, Vierendeelsnoot , y r. *—, tent), yr.
, o., Parenthesis. Crow keeper , s. Vegelverschrikker,,
bpi drnkk.,
KtIfil Gril , y r. * — scheepsw., Crown , s. Kroon , vs. , zie Kroon in
het andere deel. — Kroes ,
Fingerling, (van eene sloep ,)
—
Crotels, s. plan bel jag., Hazenkeutels, Kruin , yr.
to Crown , v. a. Kroonen , Met de (ko.
tn. meerv.
to Crouch, v. n. Zicli long bukken, Harken; ninklke of keizet li:tke) kraou verheerle)ken. — , Kt ooziest, .41s met eene k Oats
cent
kruipende
weJze
guest
bejagen,
fig.Op
Kruijen. * —, Plat op den greed liggen; bedekken. —, Kroonen , Vet heerl ;.'f:%' on,
Met luister bek Iceden ; to — a vector
I.) to DOWN (BENEATH ), Arederhurken
( onder); Crouch DOWN more, Bait lager; WITH laurel, Rena' overwinnaar ?net
lauwei en kroonen ; to — a man , (in he:
2 ) to - C11, Hunker, op ; 3.) to - OVER,
Harken ever ; 4. ) to — To , Ktuipen damspel ,) Renee stet 's opzetten, op eenen
voor; 5.) to — UNDER, Geduldig vet- anderen, die tot 61 1011 geworden is. *
Bekroonen, Beloonen. * —, Bekroonen,
dragon, Dulden ,
Crouched, adj. veroud. , zie Crotched.
Voleinden , Volmaken , Kroonen.
Urown-demesne , s. Kroongoed, o.
Croup, s. Krn is (van ecn paae d),
, Romp (van eon vogel), m.
Crownet , s., zie Coronet.
Croupade , s. in de rijsch. Sprong van Crownglass , s. flj'este soon van glas ,
ten paard , waarbi het de achterbeenen Kroonglas , o.
alt aan den buik to ekt, zonder 4.2 hoelif- Crown-imperial , s. zekere schoone bleem,
, Croupaele, yr. Keizerskyoon , yr.
zero to laten zien,
Croupier , s. bij speelbanken , Croupier. Crownlace , s. Naadbezetsel , o.
* —, in Schotland, ,vice president , m.
Crown-land, zie Crowndemesne.
Crown-office , s. Ks oonaenbt , a.
(yr.
Crout , zie Krout.
Crow, s. Kraal, vr.; prov. to Pluck a , Crownpost , s. Hool,;zoil (in een gebouw),
Om eene beuzeling twisten. * —, Gekraai Crownscab , s.
schurftachtig °lege(van eenen haan). * Brcekij- mak aass de hoeven vas een paartl.
Crown-thistle, s. tune plant, Keizers.
zer, o., Koevoet, tn.
to Crow, v. n. Kraaijen ( als een haan); kroon , vr,
Crownwheel , s. Kroonrad (in een IMP.
fig. Pogchen , Snoeven , Zwetsen.
werk), o.
Crow-bar, s. Breekijzer,, o.
Crownwork , s. in de vestingb., Kroon.
Crow-berry, s. eene plant.
Crowd, s. Nenigte, Yr., Gedrang (van wee k , o.
yolk), o. *—, Groote hoop, m., Genseen, o. Crowquill , s. Kraaijenveder,, Kraaijen.
pen , vr.
Crowd, s. veroud. Viool , Veda , yr.
to Crowd, v. a. Vo1dringen , Volduren, Crow's - bill , s. bij wondheel.
Trek.
Volstoppen.* — ,Opeen dringen. *--, bij tang , yr.
zeel., alt: to — sail,.dlle zeilen bitzetten, Crow's - feet , s. pl. Rimpels ceder de
Vol zeil waken. * —, V. D. Dringen; a.) oogen ( alt teekenen van ouderdom ),
to — about , Dringen em , Omstuwen; in. Intel v.
:.) to — in , Binnen dringen ; 3.) to — Crow-silk, s. eene plant.
ncro, a.) Dringen in; b.) v. a. Zatnen- Crowtoe, s. zekere bl nem , Hiacinth, yr.
t,ringen in; 4.) to - ON , als: Alisfor- Croylstone , s. Spaathkristal , o.
tithe crowded on in;sfortune , Ongeluk Crucial , adj. Kroiselingsch.
volgdo p ongeluk ; 5.) to — ROUND , to Cruciate , v. a. Martelen, Folteren.
Drirge, em , Otnstuwen ; 6.) to - Cruciation , s.
Faltering, yr.
Crucible , s. Smeltkroes ,
THRt UGH, Dringen door (a gate).
Crowder, s. Pioolspeler,, m.
Cruciferous, adj. Kt Lisdragend.
Crow-flower, s. eene plant.
Crucifier, a. Kroisiger,,
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Crucifix, s. Kruisbecld, Krusifiks,Krui-

sifiks

Crucifixion , S. Kiuisiging , yr.
Cruciform, adj. Ks oisvormig , In de
gedesante van run kr lib-.
to Crucify , v. a. Kruisigen, Kruisen.
Crucigerous , adj. 16 iiisdr8ge--1.
Crude , adj. ( Crudely , a7v.) Raatsw ,
Nict door visor toe lmreid ; fig. Onbekodict,
.Viet behosori:jk herzien. * —, Irrang,
0 ; fig. Onvoitsoid. * 5 On , , erdu yd.
Crudeness, Crudity, s. R:!auicheid, *—,
Onrii;bheid, * Olive; durdheid, Yr.
Cruel, adj. ( Cruelly, adv. ) Wired ; -TO , greed tegen, omtrent.
Cruelness, zie Cruelty.
Cruelty , s. Wreedheid , y r. ;
TO insects, iVreedheid omtrent insecten.
Cruentate , adj. weitsig ge t)ruik., Bebloed.
Cruet, s. Olie- of ilzUrsfieschje, o.
Cruise, s. Kroesje ,
ts sing, yr.
Cruise , s.
to Cruise, v. 11, Kruisen (ter zee).
Cruiser, s. Kr u;ser (ter zee) , m.
Crum, s. Kruim (van brood, in tegcnst.
Kruimel, yr.
van korst). *
to Crulu , v. a. Kruitnelen.
Crumb, s., zie Crum.
to Crumble , v. a. K,nimelen ; to -INTO dust, Tot stof doen vergaan.
v. n. Kruimelen I.) to — AWAY
Verkruimelen ; 2.) to — INTO, Ve, gaan
tot ;
) to - UP TO dust, ries stof
vergaan.
Crummy, adj. Kruimig.
Crump , adj.- Krom.
Crumpet s. Cadetje, o.
Crump - footed, adj. Kromvoetig.
to Crumple, v. a. Kreuken, Frommelen ;
I.) to — INTO, Verkrcukelen tot ; 2.)
to Zamenfronsen. * —, v.
Kreuken. * —, Inkrimpen.
Crumpling, s. zekere slechte appel.
Crump - shouldered, adj. Gebogcheld.
to Crunk, v. n. Schreetswen(als een kraan
vogel).
Cruor,, s. Geronnen bisect, o.
Crupper, s. Staartriew (van eon paardentuig), tn.
to Cropper, v. a. Van con' staartriem
voorzien.
Crural , adj. Tot het been of den schenkel
behoorende; The — vein , De sclicelbeenader.
Kruistsgt,
Crusade , s.
uisvaart ,
us. *— , zekere oude mulct, die con

kruis tot stempel load, Kruismunt, yr.
Crusader, s. KruisvaarcLr,
Cruse,s.Krrecje,o.,Kroeso...—,Fleschje,o.
Cru,et , s. GOMiSnl'd3 sweltkroes,
to Crush , v. a. Kne:!ZCII. *-, Versplettet en , Vergruizen ; fig. Verpletteren ,
Ten eenen male to onder brengen; a.)
to -- DOWN , 01 ,erwinnen , Kellen;
to - OUT, Uiclersen. *—, v. Verdikt
worden.
Crush , s. Botsing , vr.
Crusher, s. Die knenst , cnz.
Crust , s. Kos st , vr, (een uirwendig
bekleed -e! in het algem., dock inz. een
bekleeds , !' , harder dan de inwendige
deelen , de koist of 'roof eener wone',e ;
lacer' Njz. het van meel gekneed en gebakken bedekoel eener pastel; en nicest
het buitenste van een brood; ock
Korstje; (een homp of leant brood ;) The
kissing , De binnenkorst , (waar het
eene brood in den oven tegen het andere
raakt ,) yr.
to Crust, v. a. filet eene korst bedekken,
Onikorsten ; a.) to — OVER, Omkorsten ;
a.) to WITH, Omkorsten met. *—, v.
n. Korstev, Zich tot eene karst zetten.
Crustaceology, zie Cruatalogy.
Crustaceous, adj. in de nat. hist., Eene
in leden ajgedeelte schaal hebbende,(tegenst. vats Testaceuus,) Schaal . . .
Crustalogy,s.Verhandeling over de schaaldieren , yr.
Crustily, adv. Snippig , Bits.
Crustiness, s. Korstighetd,vr. ; fig. Snip.
pigheid , Bitiheid , vr.
Crusty, adj. Korstig ; fig. Snippig, Bit!.
Crutch, s. Kruk (voor kreupelen), yr.
to Crutch, v. a. Net krukken enderSeClotien.

Crotched, adj. filet een kruis geteekend.
Cry, s. Kreee,
Geschreenw, o.
Scht , Kreet. * , Vs eugdekreet.
*—, Jammerkreet. *—, Uirroep. *—,
Toeroep, m. ; fig. Volksgunst , Toejuithing, y r.; to Commend one out of all —,
Iemand ten Kernel toe verheffen. * ,
StraatgeroP,,), (met een trees v. als The
cries of London , Het straatgersep van
Louden, Het ornroepen van melkvrou
wen , groenvt ouwen , enz.,) o. * —,
Gcluid van diet en , inzond. Gekraas
'Vass tier, li1:515 , Geblaf Iran hoyden, a.
* —, b0 jag., Betide, vr., of Troop (fagthonden ),
to Cry, v. n. Schreeroven. *—, OnstuiWig roepcn. *

Millen,

*—,
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Geluid geven, van eenen vos , beer, of walvisch), o.;
Weenen, Schreijen. *
als de dieren,
Kraaijen gelrik de fig. An ill-licked —, Een ongelikte
haan; ilanslaan, geliA holden op de jags; beer , zie Ongelikt in het anderejdeel.
I. to — AGAINST , a.) Morren tegen ; Cubation , s. Liggen , o.
b. Klagen over; 2, ) to — AWAY, Op- Cubatory,, adj. Liggend.
sc zreijen; Cry AWAY, Schrei op, Schrei Cnbature , s. in de wish., Inhoudberekemaar toe; 3.) to -- FOR, a.) Schreijen ning, vs.
van; b.5 Reepen am ; 4.) to-INTO, Cube, s, in de tneetk.., Teerling,m. *--,
Zfine tranen laten vallen in; 5.) to - adj. zie Cubic.
OUT, Uitroepen, Roepen ; a.) to —OUT Cubeb , s. Staarspeper, yr.
AGAINST , *) illorren tegen; ** ) Zicli Cubic, adj. Teerlingvormig. * —, in de
beklagen over ; b.) to - OUT FOR , tneetk., De eigenschappen eens teerlings
Roepen om ; c.) to — OUT TO , " ) hebbentle, Cubsek. * , in de stet - en
rekenk., tweemaal met zich zelf vertne•
ilanroepen; **) to -- OUT TO 011C FOR
a thing, Iemand om lets aanroepen ; nigvuldigd , Cubicle; A number , Een
cubiekgetal ; (bit voorb. 4 met 4 ver***) to - OUT UPON one, Iemandzwart
maken , Hevig over iemand uitvaren. menigvuldigd geeft 16, het kwadraat. —, v. a. Uitroepev. *—, (openbaar) getal van 4; dit, nogmaals met 4 vermeOmroepen ; I.) to --DOWN , a.)Beris- nigvuldigd , geeft het kubiekgetal 64,
pen , Ilekelen, Doorhalen; b.) Verbie- Ivaat 'van 4 tie kubiekwortel, of teerlingsden, Afzet:en , Van onwaarde verklarcn ; wortel is, in het Engl. the cube root,
c.) Onderdrukken, Fnuiken ; 2.) to cubic root.)
UP , a.) Reemen, Verheffen, Opvijzelen; Cubical, zie Cubic.
b.) ilfloogen , Opbicden, Hooger bieden Cubicalncss, s. Teerlingvormigheid, yr.
Cubiculary, adj. Tot Isgging geschikt.
voor, Opjagen.
Cubiform, adj. Teerlingrornrig.
Cryal, s. Reiger, m.
Cubit, s. zekere oude lengtemaat , Elle•
Cryer, s. Giervalk , in.
Cryolite, s. een mineraal, Vorststeen, tn. bong, m.
Cryophorus, s. Werktuig ter aaniqfzing Cubital , adj. De lengte hebbende van eel's.
der uitdamping bij eene lage tempera- elleboogsmnat.
Cuboid, Cuboidal, adj. Teerlingacht;g.
tuur,, o.
Crypt, s. Orderaardrehe kapel , Krocht, Cuckingstool , s. Dompelstoel, (zeker
y r. *— , Grafkelder in cene kerk, m. strafwerktuig , eertijds veer kijfa,htigit
vrenwspersonen, enz. in gebruik,)m.
* —, Graf, o.
Cryptic, Cryptical, adj. (Cryptically, Cuckold, s. Horendrager, m.
to Cuckold, v. a. ( Eenen man) horeni
adv.) Verborgen, Geheitn.
Cryptogamous, adj. van planten, Met opzetten , Tot een' horendrager maken.
Cuckoldly,, adj. De eigenschappen van
verborgene geslachtsdeelen.
een' horendrager be.zi ttende ; fig. Gemeen,
Cryptography, s. Geheim schrift, a.
Lang,
Cryptology., s. Geheime spraak, yr.
, Lafhartig.
Crystal, s. Kristal , o., zie Kristal in Cuckoldrnaker,s.Boeleerder met getrouwee
*—, adj., zie Cry- vrouwen , m.
het andere deel.
stalline.
Cuckoldom, s. Echtbreuk, yr. * —,
Crystalline, adj. Kristalajn, Van kristal; rendragers chap , o.
fig. Helder, Doorschijnend ; The — Cuckoo, s. zekere v ,gel , Koekoek, m.
humour, Het kristalifine yacht ( van Cuckoo-bread , s Ko,koeksbrood, o.
lies erg).
Cuckoo bud , Cuckoo-flower, s. KoekoeksChrystallizable, adj. Dat tot kristal lean bloem , Wilde kers, yr.
schicten.
Cuckoo-pint, s. eene plant.
Crystallization, s, bit scheik., Kristal- Cuckoo-spittle, s. KGckoelesspog, zekere
sch-eting , yr.
dauwachtige zelfstandigheid, weike men
Cbrystallite , s. Gesmolten bazalt, o.
in de sense op planters vintit,) o.
to Crystallize, v. a. & v. n. Tot kristal Cucquean, s. bTj BEN JON - ON, Hoer, yr„
maken of worden.
Cucullate, Cucullated, a ij, in tickruidk.,
Crystallography , s. Kennis ofLeer van Met eene kap bedekt. * —,Kapvorm:g.
de kri , talschieting ., yr.
Cucumber , s. Kouil'onmer, m.
Cub, s. Jong (van een Bier, dock freest Cucurbit, s. Distilleerkolf, vr.
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Cucurbitaceous, adj. van planten, Kalbasvormig.
Cud, s. bij herkaauwende dieren, Onherkaauwde voedsel in de eerste maag,
o.; to Chew the —, Ilerkaauwen; fig.
Eene zaak overpeinzen.
Cudden , s. bijDRYDEN, Boerenkinkel,m.
*—, Stookplaats (in kleine vaartuigen).
Kajuit onder de kompanje, yr.
v. a.
to Cuddle, v. n. Iluiken. *
Warm toedekken of toestoppen.
Cuddy, s., zie Cudden.
Cudgel, s. Stok, Knuppel, m.; prov. to
Cross the cudgels, Den strijd nalaten,
Het geweer nederleggen.
to Cudgel v. a. Stokslagen geven.; fig.
to — one's brains about a thing, Zijne
hersens over lets op de pijnbank zetten.
Cudgeller, s. Die stokslagen gee ft.
Cudgel-play, s. Spel met knuppels, o.
Cudgel - proof, adj. Ecnen stokslag kunnende verdragen.
Cudle, s. zekere kleine visch.
Cudweed, s. zekere plant, Scheerwol, vr.
Cue, s. Stuart, in., Elude (van lets).
*—, bijtooneelsp., Steekwoord, Laatste
woord, waarbij een ander meet invallen,
o.; van dams Wenk , In., Aanduiding.
Luirn , Kuur, Gril , yr. * —,
*
Biljartstok, m., Ken, yr.
Cuerpo , s. Spaancch w., Ligchaamsgedaante, y r.; enkel gebruik. in : to Be
in —, Zonder mantel of overkleed zijn,
In huisgewaad zijn.
Cuff, s. Slag, Vuistslag,
to Cuff, v. n. Vechten. * v. a. Met
de vuist slaan. * —, van valken, Met
den klaauw slaan.
Cuff, s. Lubbe, Handlubbe , yr.
Cul- bono, adv. Tot wat elude?
Coinage, s. Oprollen van blik, enz., ter
vervoering o.
Cuirass, s. Borstharnas. o., Kuras, vr,
Cuirassier, s. in het krijgsw., Kurassier , m.
Cuisse , s. Dijscheen (van eene wapenrusting), vr., Dijstuk, o.
Culdee, s. zekere monnik in Schotland of
Ierland.
Culerage , s. Vlookruid, o.
Culicifortn , adj. Vloovormig.
Culinary, adj. Tot de keuken behoorende,
Kook ...
to Cull, v. a. Uitkippen; I.) to - FR om,
Kiezen uit ; 2.) to — OUT Uitkiezen,
Uitkippen, Uitzoeken.
Cullender, zie Colander en Cullis.

Culler, s. Uitkiezer, tn.
Cnllibility, s. Ligtgeloovigheid, yr.
*—, zeker
Cullion , s. Schobbejak ,
kruid.
Cullionly, adj. bij SIPAKSP. Schobbefakachtig.
Cullis, s. Doorgezegen vleeschnat, o.
Cully, s. Bed, °gene , tn.
to Cully , v. a. Bedriegen,Bedotten.
Cullyism, s. Dontheid , yr.,
Culm, s. snort van kool.
Coln, s. Grasstengel , m.
Culmiferous , a.ij. van planten, Ham-

dragend.

to Cul urinate, v. n. in de sterrek., In
den meridiaan zijn.
Culmination s. in de sterrek., Doorgang
eener planeet of stet- dear den messdiaan , m. * — , Hoogste punt, Keerpunt , o.
Culpability, s. Strafbaarheid, Schuldigheid , yr.
Culpable, adj. Scisuldig (man eenig misdrijf); — OF, Schuldig aan. *—, Strafbaar, *—, Te beschuldigen.
Culpableness, s. Schuldigheid. *
Schuld, yr.
Culprit, s. Beschuldigde, (die door den
regter wegens eene misdaad beschuldigd is,) in.
Colter, zie Colter.
Cultivable, adj. Bebouwbaar.
to Cultivate, v. a. Bebouwen. * — ,
Kweeken ; fig. (den geese) Beschaven,
Veredelen.
Cultivation s. Landbouw,m. *—, Kweeking , ifinkweeking ; fig. Beschaving , Veredeling , yr.
Cultivator, s. Bebouwer. *—, Kweeker;
fig. Beschaver,
Cultraded, adj. Mesvormig.
Culture, s. Landbouw,, m. *— , Kweeking ; fig. B es cl2ar ing, yr.
to Culture, v. a. (land) Bebouwen, zie
to Cultivate.
Culver, s. Dui f, yr.
Culver-house, s. Duivenslag, o.
Culverin , s. zeker stuk geschut,Slangenstuk, a., Veld,lang, yr.
Culver-key, s. bij 1ZAAK WALTON, zekert
veldbloern.
Culvert, s., z! e. Tunnel , Arched way.
Culver-tail, s. bij timmerl., Zwaluwstaart,
( een stuk hone sin twee stukken vast aan
elkander to hechten,)
Culvertailed, adj. Met zwaluwstaarteri

verbonden.
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Cumbent, adj. Liggend.
Cumber, s. veroud., Last, m.,
held, vr.
to Cumber, v. a. .111-mite of 111ori/C 1. Rheld veroorzaken. *
Delemmeren.
*
Belet versos 7 Ten, Bczig houden.
* — Overlast ,son.hen.
Cumbersome , adj. (Cullbersomely, adv.)
Lu s tig. * Beleminerend. * , Onhandelbaar.
Cumbersomeness, s. Lastigheid, yr.
Cumbrance, s.
in., Belet, o.,
Beleinmering, y r., Be!etsel, o.
Cumbrous, adj. (Cumbrously, adv.) Lastig. * —, BelemmereLd. *
Elkander
in den weg zü'nele.
Cutnfrey, s., zie Coinfrey.
Cumin, s. Komijn ,
to Cumulate, v. a. Ophoopen.
Cumulation , s. Ophooiing, yr.
Cumulative , adj. Orgehoupt, Xfgekonien.
to Cun , v. a. Treten, Kunnen.
Cunctation, c. Draling, y r., Uitstel, o.
Cunctator, s. Dealer, Sammelaar, tn.
to Cund, v. a. veroud., Kondschap geven.
Cuneal, adj. Wigachtig.
Cuneaied , Cuneiform Cuniform adj.
In de gedaante van eerie wig, Wigvormig.
Cunning, adj. Bedreven, Kundig ;— ins,
Ervaren of Bedreven in ; A — man,
Een waarzegger ; A — woman, Eerie
waarzegster. *—, *—, Slim,
Loos, Bedsiegeliik. *--, Behendig. *—,
s. Loosheid, Bedriegelyke behendigheid. * — , Bs& t.venheid , Kundigheid , yr.
Cunningly, adv. , zie Cunning, adj.
Cunningness, s. Slimheid, Loosheid, Bedriegelinkheid , yr.
Cup , s. Kop ( om silt to drinken).
* —,Kop (tot koppen zetten). * ,
Beker, m.; A parting —, Een glaasje
op den valreep, (of tot afscheid,)Een of
scheidsdronk ; fig. to Be — and can, Beste
tnaatjes zijn ; zie oak Cups.
to Cup, v. a. Koppen, Koppen zetten.
Cupbearer, s. zeker kofbeambte, Schenker,
Cupboard, s. Etenskas. *—,Aardewerkskas , yr.
to Cupboard, v. a. (Schatten) opgaren.
Cupel, s. Sineltkroes,
Kapel, yr
Cupeldust , s. Pocijer tot loutering van
n7etalen, o.
Cupellation , s. Zuivering van metalen, vr.

Cupidity, e. Begeerlinkheiel , yr.
Cupola,s.Kce,eldnk,Helnidak,o..Koepei,m.
Ctipper,, s. Koppenzettcr, Kopper, tn.
Cupping-glass , s. Kop, (tot Rapper; zetten ,) in., Kop,!,,'ns, 5.
Cupreous , adj. Koperachtfg. * — ,
koper, Koperen.
Cuprifel.ous, adj. Koper voortbrengerde.
Cups, s. plur. zie Cup. *--, inn. VI-oh:1k
gezelsehap, 0.; to Be in one's — Beschonken
Cur, s. Verbocterde bond, Convene hand;
Sehobbelak , Schenk, SmeeTlap, Geineene en slechte kerel, m.
Curable, adj. Geneesbaar. '—,Heelbaar;
— an able surgeon, Te genezen door
een' bekwairen wondheeler.
Curablenesc s. Geneecharrheid, yr.
tcplaats, yr,
Curacy, s. Parochie,
Curate, s. Parochicpi tdiker, *—, Geestelinke , die eene plant,, tegen loon, veer
eenen anderen bedient,
Curateship , s. ongebruik. , Predikantschap, o
Curative, adj. Op de genezing van ongesteldheden betrekking hebbend,Genezend.
Curator, s. Voogd, Curator, in.
Curb, s. een hoefgezwel.
Curb, s. Kinketting aan een paardenhoofdstel), m.; to Give a leap upon
the —, Den kinketting een' slag aanhalen ; fig. Bed-we/11g, o.
to Curb, v, a. Den kinketting aardoen;
fig. In bedwang hovden, Beteugelen; I.)
to - FROM, Afhouden van ; 2 ) to UP a horse, Een paaid den kinketting
aandoen.
Curbing, s. Betellgeling, yr.
Curbstone, s. Hoeksteen , (d. zware,
steep aan den hoek van een plaveisel,
om het uitschieten der andere kleinere
steenen voor to komen,) tn.
Curd, s. Dik harden van o. *—,
Geklonteide nielk, Gest; elide inelk, yr.
to Curd , v. a. (to Turn to Curds.
Doen frlonteren , Docn stremmen, Dik)
maken.
to Curdle , v. n. Klonteren , Dik worden ;
fie. My soul curdled BACK INTO herself,
likne ziel kromp weg in zich zelye.*—,
v. a. Doen klonteren of dik worden.
Curdy, adj. Klonterig.
Cure , s. Genezing.
heeling. *
Zielzorg.*—, Ps edikantsplaats, yr.
to Cure , v. a. Genezen. * —, Heelen;
prov. What can't be cured, must be
endured, Tegen een meet is niet veel to
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platen; to one OF a fever, Iemand J Intoning omtrent de waarde van lets.
van Gene koorts genezen. * —, Zouten , •
Welbespraaktheid , yr.
Inmaken.
Current, adj. Randgaand , Ira omloop
Cureless, adj. Ongeneeselijk Onheelbaar, •
* — Gangbaar,, In omloop
Curfew , s. (Willem de veroveraar had bi.'" nende gebragt svorden ; fig. to Take a
zekere wet bepaald , dat men in elk hulsthing fur — money, Iets voor goede (of
gezin op het luiden van zekere klok gangbare) rnunt opnemen , Zich lets la(Curfew) het wine -zoude inrekenen en ten diets maken ; van dear: Algemeen
het licht oitdoen,)Vuurklek, 4Y9ndklek. aangenomen , Onbetwist ;
,
* —, Haardstulp , yr.
—,
The — price , De prijs-conrnnt.
Curiality, s. veroud. , hoof clue yoorreg- Gemeenzaam , Niet ongewoon , Ira zwang
ten , o. meerv,
, Hofitoet m.
zijnde. * Loopend , Thans gebeurenCuriologic , adj. van zekere ruwe hiero- de , als : The — year, Het loopende jaar.
glyphen.
*—, s. Stroom, m., Groom rivier, y r. *—,
Curiosity, s. Nienwsgierigheid. * — , ajzondere trekking van water op sommiZorgvuldigheid , Naauwkeurigheid van ge plaatsen in zee, Stroom. * —, Loop,
bewerking. * — , I-Tetheid.* —, Naanw
f7uortgang , m.
keurige proefneming. * , zeldzaam Currently, adv. In gestadige beweging.
voorkomend voorwerp, Zeldzaamheid, yr.
* —, Zone:Ter tegenspraak. *—, In zwang.
Curioso, s. Zeldzaam enensciii,Virtuoos,m.
— Zonder ophouden.
Curious, adj. Nieuwsgierig ; —
, GangCurrentness, s. Omloop , m.
OF, Nieuwsgierig Haar. * —, Opletbaarheid. * Welbespraaktheid , yr.
tend. *—, Zorgvuldig,Naauwkeurig.*—, Curricie, s. Loop,m.*—,Kabridet, (met 2
Ongemakkebijk, 'Viet ligt to voldoen, Zeet- paarden naast elkander, ) Karrikel, yr.
kiesch.*—,Net, Fiyn bewerkt.*—,Streng. Currier, s. Leerbereider,, m.
Curiously, adv., zie Curious.
Curnish, adj. (Currishly, adv.) RekelCuriousness, s. Nieuwsgierigheid. * —, achtig , Plegelachtig , Hondsch.
Aaauwkeurigheid. * Netheid , Keu- Currishness, s. Viegelachtigheid , Gromrigheid , yr.
migheid, yr.
Curl , s. Krul. * — , Kronkeling of Gol- to Curr y , v. a. Leh-to:oven ; van gaar:
y ing , yr.
fig. Aftouwen , Arrossen. * —, Roskamto Curl , v. a. Krullen , In krullen
men , (Een paard) met den roskam
gen ; to — UP , Opkrullen. *
favour,
Doen nigen. * — , fam., als : to
kronkelen. *
, Draailen , Winden.
kflooijen.
* v. Krullen , Zich tot krullen Currycomb, s. Roskam ,
vormen. * — , Kronkelen. * , Zich to Curse, v. a. Very loeken , Verwensc?uen.
golfiwijze yerheffen.
* — , Net tent plaag bezoeken; to
Curlew, s. zekere watervogel , TrUlp. —one TO hell, Iemand in den afgrond der
* —, zekere vogel , Kemphaan , tn.
hel veryloeken; 2.) to — one UP from ,
Curliness, s. Krulligheid , yr.
Ien:and vloeken nit, (d. i. door vloekCurling-iron, s. Krulijzer,, o.
woorden does; verlaten). * — , v. n.
Curling-pin, s. Arulifzer,, o.
Vloeken.
Curling-pipe, s. Krulhoutfe, o.
Curse, s. Vloek , m., Verwensching , yr.
Curlings, s. plur. bij jag. , Kleine * , Vloek , m. , Plaag , yr.
vlakjes , waarmede de knoppen der Cursed, adj. (Cursedly, adv.) Verdoemd,
horens ran een here bezaaid z(in, o. mrv.
Vervloekt.
Curling-staff, s. Timmerhout, waarvan Cursedness, s. Verwenrclaheid, yr.
de draad scheef loopt , o.
Cursitor,,s. Kanselarijbediende, welke tie
Curly, adj. Krullig , Kroes.
oorspronkelieke akten nitvaardigr ,
Curmudgeon, s. Vrek , tn.
Cursive, adj. Haastig Oppervialek:g.
Cursorary, adj. huiten gebruik, Ter loops
Curmudgeonly, adj. Vrekkig.
Currant, s. , (hetzij rood, wit of geschiedende , Vlugtig.
zwart ). * —, Ks ent, Korent, Korint, yr. Cursoi ily,, adv. Ter loops.
Currency, s. Omloop , m., Circulatie Cursoriness, s. Viegtigheid , yr.
yr. *—, Gangbaarheid, (van geld,) yr.; Cursory , adj. Vlugtig, Ter loops geschiecok : Geld of Papieren geld , ( in de En- dende , Haastig. (mclUk.
Aigemeene Curst, adj. veruud. , Kribbig, Korzel, Gegelsche Colonidn,) o. *
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Curstness , s. verond.,Kribbigheid, Korzelheid ,Gemeliikheid.
Curt , adj. weinig gebruik. , Kort.
to Curtail, v a. K . rten , Arkorten ; to
- OF , Berooven van. * —, K,rtstaarten.
Curtail-do .. s. Ilond met geknotten
staart, Bolstaart, in.
Curtailer, s. Afsnilder, m.
Curtain , s. Gordijn , yr. ; to Draw the —,
De gord lin optrekken ; fig. De zaak blest
leggen; ook : De gordijn voorschuiven,
De gordijn dig; doen ; fig. De zaak
bedekken.
to Curtain, v. a. Met gordijnen voorzien,
Gordijnen hangen voor, om; to - OFF,
Door eene gordijn afitheiden.
Curtain-lecture, s. Gordifnpreek , yr.
Car r ain-rod , s. Gordijnroede , yr.
Canal, s. Paard met geknotten staart, o.
Bolstaart, m.
Curtana, s. Zwaard zonder punt,
goedertierenheid,) van
C als teeken van
koning Eduard , den Belijder,, dat i) de
krooning der koningen van Engeland
voor hen gedragen word'', o.
Curtate , adj. in de sterrek. , ale : — distance, Beknopte afstand, (de afstand
van de zon tot de plants eener planeet,
gebragt tot den zonnekring ) tn.
Curtation, s.Bekorting, vr.*—, bijz. in de
sterrek., Verschil van den afstand
van eene planeet tot de zon, en den
hekorten afstand, o., zie Curtate.
Cartilage, s. in regten, zie Court-yard
of a dwelling house.
Conde, adj. alt . Cultic chair, (in het
oude Rome,) 710 Magisterial chair.
Curvated , adj. Gekromd , GebTn.
Curvation , s. Kromming , Bulging, yr.
Curvature, s. Gekromdheid , Gebogenheid, vr.
Curve, adj. Krom , Gebogen. * —, s.
K, omte,Gebogenheid, y r. *— , inzonderh.,
Kromme lijn , yr.
to Curve, v. a. Buigen, .ffrom maken.
* —, v. n. Buren.
Curvet s. in de rfisch., zekere sprong van
het petard, Courbet ; fig. Grap,
Poets, Klucht, yr.
to Curvet, v. n. Courbetteren. * —,
Springen; fig. Losbandig zijt; , tilt den
band springen.
Curvilinear, adj. Krotnlijnig.
Curvity , s., zie Curvature.
Cushar, s., zie Wood-pigeon.
Cushion, s. Kussen, Stoelkussen, it.

CUT
Cushioned, adj. Op een kussen gezeten.
* —, Net kussens ondersteuqd.
Cushionet, s. Kussentje, 0.
Cusp , s. Horen (van de mann of eenig
antler hemelligehaain), in.
Cuspated , Cuspidated, adj. van de bladeren der bloemen, Gespitst, Spits uitloopenile.
Custard, s. blade, Yr.
Custodial , adj. Een opzigt of Eene
voegdij betrebrende.
Custody, s. Verzekerde bewaring , Hechtenis. * —, Bewaring, Zoig. * —,
Zekerheid , yr. , Behoud, o. , Behoeding , yr.
Custom , s. Gewoonte,Hebbelijkheid.*--,
Gewoonte, y r., Gebruik , o. * — ,
Gewoonte om ergens to koopen, Klandizie , y r., ale: He shall not have my —,
Hi'j zal mijne klandizie niet hebben, 1k
zal zijn klant niet wezen; That shop
has good —, Die winkel is wel beklant.
* —, in regten , Oud herkomen , Costuum, o. *— , Inkotnende of Uitgaande
regten , o. meerv. , Tol , tn.
Customable, adj. .dan belasting onderhevig. * — , Gewoon , Gebruikelijk.
Cusromableness , s. Gewoonte. * —,
Overeenkomstigheid met de gewoonte, yr.
Customarily, adv. , zie Customary.
Customariness , s. Gewoonte. * — , Gobruikelijkheid , yr.
Customary, adj. Gewoon,Gebruikelk.
Customed, adj. Gewoon.
Customer, s. Klant , tn.
Custom-free , adj VII van belasting.
Customhouse, s. Tolhui, , o.
Customhouse officer, s. Tolbediende , yr.
Custos , s. Zegelbewaarder, * —, Archivarius , in.
Custrel,s. Schildknaap, ns. *—, Wijnvato.
Customary, s. Verzanseling van costumen,
Cotumenboek, o.
to Cut, irr. v. a. Snijden. * —, Houwen,
Hakken, Kappen. * —, Doorsnijden. *—,
(de kaarten) Afileinen , Couperen.*—,
bij scheepc1., (een zeil) Sri-Oen, Ke g rlaten; The ship cuts a feather, Het
schip zeilt zoo hard , dat het water voor
den boeg cchuirnt, Het gnat er door,,dat
het schuimt; fam. eels: to — a figure,
Een groot ft 9nt slaan , Opsnilden; to —
capers , Bokkensprongen maken. * — ,
met onders. bijvoegs. in meer of min of
wifkende beteek., alc: I. ) to — AWAY ,
Wegcnijden Afsnijden; 2.) to — DOWN,
a.) Omhakken , Yellen; b.) De loef of
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steken , Overtreffen; 2.) to — INTO, Cutler, s. Lap (van y leesch om to koken,
Sajden of Versnifilen tot ; 4.) to — OFF,
a.)Afsnijden; b.)Verdelgen, Uitroeijen;
C.) Een einde aan ... maker, Doen ophouden ; d.) Berooven (van, FROM);
e.) Uitsluiten (van, FROM ); f.) Tot
zwijgen brengen, Den mond snoeren;
g.) Afichepen,Uitzetten (WITH a shilling); 5.) to- OUT, a.)*) Uiesnijden,
Uitknippen , Door snijden of knippen
eene gedaante geven aan , Knippen;
** ) Uithouwen, Homes; (in, INTO);
b.) *) Uitkiezen ,Uitzoeken,Uotkippen ,
Ustlezen; **) Beramen; c.) Geschikt
tnaken; d.) Uitsluiten (van, FROM);
e.) Overtrelen; f.) to — OUT a ship,
Een (vijandilijk) schip op zUlze ankerplaats aantasten en van daar weghalen;
6.) to —short, a.) Storen, In de redo
vallen, In zijn' voortgang hinderen; b.)
Bekorten (in, OF); The soldiers we,.e
cut short OF their pay, Den soldaten
word Joanne soldti vertninderd; 7.) to UP , a.) In stukken sniiden, Vaneen
snilden , Ontleden, Verdeelen; b.) tiltreeijen ; c.) Vers4fIen(tot, INTO). *----,
V. n. Snijden. 41 —, Doorbreken ; When
the teeth are ready to —, Wanneer de
tanden gereedzUn om door to breken. * —,
van paarden, Met het eerie been in het
loopen tegen het andere slaan, Strijken;
a.) to — FOR. the stone, Den steen
snijden : 2.) to - IN, Eene kaart keeroil , om to zien, woe geven zal ;
3.) to - UP, Sieraden van gips
maker.
Cnt, s. Snijding. * —, Suede. * —,
Kerf , y r. * — , Afsnijdsel; b ilz . bij
tuinl. , Afzet ,e1, o. * — , Lap , tn.,
Lapje. * —, Bijpad , o., , Kortere weg ,
Binnenweg, m. *—, Fatsoen, Maak,e1,
bijz. van kleederen, o. ; fig. He is of
the same — with the rest , Llij is van
het zelfde slag als de overigen ; prov.
— and long tail, Lieden van aloe slag.
•—, Kunctplaat. * — , Houtsnede ,
y r. .*—, bij oude schrevers, halo, Onneozele bleed, m. *—, Afneming, (van
de kaart,) yr.
Cutaneous, adj. De huid betreende,
Huid ...; — d ; stempers, Huidziekten.
Cuticle, s. in de ontleedk. , Opperhuidviler. *—, Plies (op vochten), o.
Cuticular, adj. Tot de huid behoorende.
Cutlass, s. Hertsvanger, m.
Cutler, s. Messenmaker, M.
Cutlery, s. Messenmakerswaar, yr.

enz.), m., Lapje, a.
Cutpurse, s. Zakkenroller, , Beurzensniider , m.
Cutter, s. Persoon, door Wien, of Werktuig, met herwelk, gesneden worth. *—,
zeker snelzeilend vaartuig, Koster. *—,
Voortand. * —, Ambtenaar,welke bij den
exchequer de betaalde sommen op de kerf
stokken snifilt, m. * — , zie Cut-throat.
Cut - throat, s. Moordenaar,, tn. * —,
adj. 'Freed, Bloeddorstig.
Cutting, s. Afsnijdsel. —, bijz. bij tuinl.,
Afzetsel, o. *—, ZI.1 Caper, Curvet.
Cuttle, s. zekere visch, Spaansche zeekat,
yr., Inkt*isch, tn. *—, ;errand dievuile
taal uitslaat, Vuilbek , tn. en yr.
Cut-water, s. scheepsw., Scheg , yr.
Cut-work, s. Doorbroken work , o.
Cyanite, s. eene blaauwe delfstof.
Cyanogen, s., zie Carburet of nitrogen.
Cycle, s. Tuilkring , tn.; The — of the
sun , De zonnecirkel , (tildkring van
28 fares;, na verloop van welken de
dagen der maanden weder op de zelfde
dagen tier week vallen); The — of the
moon, De maankring , (ajdkring van
19 fares;, na verloop van weiken de
maanswisselingen lveder op de zelfde
dageoz vallen; The — of indiction, De
vilftienjerarkring, (zekere do o r Constansinus den grooten ingestelde ajdrekening,)m., De R.omeinsche indictie, yr.
* —, Cirkel , tn.
Cycloid,s in de meetk.,de lijn, die beschreven wordt door eenig punt ( behalve het
middelpunt) van eon cirkelvlak , dat in
rcgtlijnigen voortgang omwentelt , Radlifn , yr.
Cycloidal, adj. Op de wijze eener radltin , zie Cycloid.
Cyclopaedia, s. Encyclopedic, yr.
Cyclograph , s. Werktuig on; cirkels of
bogen to beschrijven, o.
Cyclopean, adj. Van de cyclopen ; fig.
Groot, Sshrikkelijk.
Cyder, zie Cider.
Cygnet, s. fonge zwaan , yr.
Cylinder, s. in de meetk., figuur met
twee platte oppervlakten en eene cirkelvormige , (gelijk eene rondo zuil , ten
rolsteen, enz.) Cilinder, on.
Cylindric,Cylindrical,adj. Cilindervormig.
Cylindroid, s. CilindroMe, (d. i. figunr,
lvelke van den cilinder daarin verschilt,
dat zif elliptische bases bee ft,) yr.
Cyma, s., zie Ogee. •—, zekere bloens.
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Cymar, s. Ligt overkleed, o., Sainaar, yr.
Cymbal, s. zeker snaarspeeituig , Cimbaal , Cimbel, yr.
Cymbiform , adj. Bootvormig.
Cynanthropy,, s. in do geneesk., Hondsdollieid, (bU mensehen , eene ziekte ,
avaarin zij de hoedaitigheden van lionden hebben ,) yr.
Cynegetics , s. pint. lagtkunst , yr.
Cynic, adj. IIondsch ; Iii. Grommig.*—, s.
volgeling van DIOGENES, lIond,ehe witsgeer ;
Illenschenhater, Grompot , in.
Cynical , adj., zie Cynic.
Cynosure , s. ecne ster, Kleine beer,
Cyon , zie Scion.
Cyophoria , s. eoYd, gedurende welkon
cone zwangere vrouw ae vrucht bij zich
heeft Drag:, vr.
Cypher, zie Cipher.
Cypress, s. (Ypres, 771, ; fig. Zinneheeld
der trestriVeid, o.
Cypress-tree, zie Cypress.
M.

CZAR
Cypress - wood, s. Cipressenhout, a.
Cy Arian, s. Volgeling van Venus, m.
Hoer, yr.
Cyprus, s. Krip, 5.
Cyst , s. in de heolk., gezweirlies , viler,
dat als eon zak de rorstole van een
gezwel omvat, Zakgezwel, o., Zak, _in.
Cystic, adj. in de heelk. ills in eenen
zak bevat.
Cystis , zie Cyst.
Cystocele , s. fraterbrenk , yr.
Cystotomy,, s. is; de heelk., Openen van
zakgrzwellen, o.
Cyt .i sus, s. naim van een' bloeijenden
booster.
Czar, s. titel van den Russischen keizer,
Czaar,,
Czarina, s. de keizenin aller Russen,
Czarin, yr.
Czarish , adj. Van den Czaar.
Czarowitz , s. titel van den mister; zoos
des Russischen keizers, Czarowitz, m.

D.
!Mr()
, s. de letter, D, yr.
Da capo, adv. in de toonkunst, Nog eens,
Da caps.
Zachtfes kletsen of slaan;
to Dab, v.
to - WITH dirt, 111 , t sliik bespatter.
Dab , s. Klets , y r., Ligte slag, in. ,—,
Spat, y r. *—, Stukr.e, o. , Brok, tn.;
fig. Dirty — , Nor pot, in., 11,1nrsebel.
*—, zekere platte nisch, Bot, yr.
gemeen , Kenner, Bleoster, az. ; He is a
perfect — AT it, Ilsj verstaat het volmaakt of in den grand.
to Dabble , v, a. Nat maken, Blot-nig
maken. v. n. In het water plassen.
*—, Iets slordig very igten Broddelen ;
a.) to — Ix politics , Zicis met staatkende bemoeifrn ; 2.) to — WITH,
L
,vuecrh. tig behandelen .,Los beenloopen

Dab-chick, s. zekere watervogel ,
ke y , tn.
Dabster,, s. gemeen, Neester, no,, zie
Dab.
Dab-wash, s. Kle ine wasch , yr.
Dace , s. zekere viveh, zie Roach.
Dactyl , s. van verzen , vnet , die use
eene large en twee korte letter grepen
bectaat , Dactylus ( — u u ),
Dactylic , adj. Van den doctylus.
Daczylis[ , s. Dichter,, die vineilende
D f 1

verzen maakt

Dactvlo/ogy, s. Vingerspraak, yr.
Dad, S. Pa, (gelfik kleine kindet enheanen vader linemen, ) in.
to Daddle , v. n. Waggelen (in het gnarl).
Daddle , s. gemeen, Vac:, m., hand, yr.
Daddy, zie Dad.
to Dade , v. a. Ann eenen leiband
Dabbler, s. Ieniand, die in het water plast.
leiden.
* Beunhaac, Brnddelaar, m.; — IN Dado , s. in de bouwk., D u el tits:chess
de basis en de karnis eenerzuil, o.
politics, Politieke krusjer,

DAED
Daedalian, adj. Ingewikkeld , Kunstig,
Ells een doolhof.
to Daff, v. a. bij SHAKSP. , Ter zijde
werpen.
Daffodil, Dairodilly, Daffodowndilly, s.
snort van narcic„
Daft, adj.
gewestelijk, Zot , Gek.,
Mal , Dol.
Dag, s. veroudt., Los einde, o *—, Leg.
fen *—, Stock, o., Snippet ., tn.
to Dag , v. a. Bezoedelen, Beklonteren.
*—, De klonters nit (de yacht van
schapen)snüden.
*
Dagger, s. Dolk, Poniaard ,
drukk., Kruisfe(t
o.
'
Daggersdrawing, s. Trekien van den
ponjaard, o. ; fig. ale : They are always at
hebben etst een' haverklap het
sees slit de scheede.
to Daggle, v. a. Beslijken, Bespatters.
* —, v. is. In 'het slick liggen. * —
Door dik en dun loopen.
Dag-g,letail, adj. Beklonterd. *
s.
Not rebel , yr.
yr.
Dahlia, s.
Daily, adj. Dagelsoksch. * — 7 adv.DagelOs.
Daintily, adv., zie Dainty.
Daintiness, s. Lekk.erheid, Keurigheid.
* Netheid, Kieschheid. Gemaak.theid, Onsslagtigheid (in pligtple•
gingen), vr.
Dainty, adj. Lekker, Aangenaam van
smaak.*—, Lekker, Keurig Lten aanzien
van spijzen), Lekkerbekkig *—, Net,
Kiesch. * Gemaakt, Omslagtig (in
pligtplegingen); — OF , Al to namel ys. Lckkernij,
gezet omtrent. *
Lekkere spijs, yr.
Dainty - mou thed , adj. Lekkerbekbg.
Da;ry, s. Bereiden van onderccheidene
spiizen vast melk, 'o. *
*—, Illelkboerderif, Yr.
Dairymaid, s. Nelkmeid, yr.,
wide , o.
Daisied, adj. Vol madelieffes.
Daisy, s. ( in plants van day's eye, )
zekere bloein , Madeliefje,o.
Dale, s. Dal, o., Vallei , yr.
Dalliance , s. Dartelen , Stoeijen,o. *—,
Leuterivg, y r., Uitstel, o.
Dallier, s. Stoejer, m. , Stoeister, yr.
to Dally, v. n. Dartelen, Stoeijen.
Leuteren; to - WITH the wind, Met
den wind spelen ; fig. to - WITH one,
v.
.demand voor het lapfe 'louden. *
a. ook: tO - OFF,, Uitstellen.
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Dam, s.Moeder. *—,thans hina enkel van

dieren, Bleeder, illodr, yr.
Dam, s. Dam, Dijk, m.
to Dam , v. a. Bedammen Dammen,
Dijken ; a.) to - IN, Ind'ammen , In.
dijken; 2.) to — OUT , Uitdammen;
3.) to - UP , a.)Optiammen ; b )Beperken , Paal en perk stellen aan.
Damage, s. Schade, vr., .Nadeel
*—, bijz. is; regten: Costs and dann:ges,
Kosten en schatlen.
to Darnage, v. a. Beschadigen , Benadeelen. Y —, v. n. Beschad;gd worden.
Damageable, adj. Beschadigbaar. *—,
bij srimnige ride sehrifrers Beschadigend, — TO innocence, Nadeelig l'oor de onsclzuld.
Damage - feasant , s. in regten, Kwaad-'
doen, o.
Damascene , s. snort van pruim, Damns:pi-nil?' vr.
Damask , s. Damast a. *—, eent rood."
kleur.
to Damask, v. a. .Ells damast weven;
fig. Bent makes:.
to Darnaskeen, v. a. (ijzer,, staal, enz.)
Blot good en zilver inieggen, Dames.
ceren.
Damaskin, s. Damascener sabel, yr.
Damask-plum, s. Damastpruim, yr.
Damask-rose, s. Damastroos, Damascusrocs, illuskaatroos, yr.
Dame, s. vrouw van zekeren rang,
Dame, vr. * Vrouwtje, (gelijk men
zegt tot eene vrouw van gertngen
stand, ) o.
Dames-violet, s. zekere blown, Nachtviool , vr.
to Damn , v. a. Verdoemen.*—,Vloeken.
Veroordeelen, Alkeuren.
Damn, adv. in de loge volkstaal,Verdoemd!
Damnable, adj. Verdoemelijk, Doemwaar.
dig *—,flatelijk, Slecht, Verdoemd.
Damnableness, s. Vertioemelijkheid. * —,
Slechtheid, yr.
Damnably, ode., zie Damnable.
Damnation, s. Vet docmenis, 3.r.
Damna P orv, adj. Eene veroordeeling
berattenile, Veroordcelend.
Damned, adj. Velwenccht Verdoemd,
Hatelijk,Verfoeijelijk,
'
Verrl,ekt. *
chowelijk.
Da-mnific, adj. Schade toebrengend.
to Damnify , v. a. Benadeelen. *
Beschadigen.
Damningness, s. Doemwaardigheid , yr.
Damp, adj. Vochtig , Dompig; fig.

DAMP
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Neerslagtig. * s. Vochtigheid , vr.
* —, Mist, Nevel , tn,; fig. Neérslagtigheid, vr. *—, pl. Damps, Schadeliike
dampen (in tnijnen), fn. mrv.
to Damp, v. a. Vochtig maken; fig.
Neerslagtig maken, Ontmoedigen. *—,
Stomp van geest maken, Verstompen.
Damper, s. Klep, vr. * —, Damper, m.
Dampish, adj. Vochtig.
Dampishness, s. Vochtigheid, Dompigheid, yr.
Dampness, s. Vochtigheid, vr.
Dampy, adj. Vbchtig ; fig. Neerslagtig.
Damsel, s. Juffer. * , ICamerju er ,
Kamenier. *—, Jonge deers, vr.
Damson, zie Damascene
to Dance , v. n. & a. Dances: ; I.) to
- ON, Voortdansen ; 2.) to - TO every
one's pipe, Naar ieders plipen dansen ;
3.) to — UPON the rope, Op tie koord
dansen. *—, v. a. Doen dansen.
Dance, s. Dans, m.
Dancer, s. Dancer, m., Danseress , yr.
Dancingmaster, s. Dansmeester,, m.
Dancingroom , s. Danszaal, vr.
Dancingschool , s. Dansschool, yr.
Dandelion, s. eene plant, Paardebloem,
vr., Leeuwentand, m.
Dandiprat, s. Dreumec, m.
to Dandle, v. a. (een k ind) Op den schoot
of Op de armenschommelen. *—,Troetelen, Liefkozen. *—, bij oude schrifvers,
Uitstellen.
Dandier, s., zie One who dandles.
Dandruff, s. Schist (op het hoofd), o.
Dandruff-comb, s. Fijne learn , m.
Dandy, s. Modegek , Pronker,,
Danegelt , s. Belastinz, welke de Denen
van de Saksische bewoners van Engeland
hieven, y r., Denevgeld, o.
Danewort, s., zie \Vallwort.
Danger, s. Gevaar, o„
to Danger, v. a., zic co Endanger.
Dangerless, adj. Zonder gevaar.
Dangerous, adj. Gevaarlijk ; The situation
of a pacha is — To its possessor, De betrekking van pacha is gevaarlifie voor
haren bezitter.
Dangerously, adv., zie Dangerous.
Dangerousness, s. Gevaarlijkheid, yr.
to Dangle, v. n. Wapperen, Slingeren,
Bajeren ; a.) to —. ABOUT a woman,
Erne vrouw naloopen, Haar aanhoudend
zijne opwachting maken ; 2.) to
a minister, Bij een' minister
-AFTER
gestadig zijne opwacht i ng maken ; 3.)
to — FROM a.) Nedrhangen van;

b.) Hangers (te beiferen) aan ; 4.) to
— in the air, In de lucht zweven ; 5.)
to — ON the gibbet, Ilan de galg ;tangen 6.) to — OVER, Hangen of
Beijeren over.
Dangler, s. iemand , welke de vrouwen
naloopt, Vrouwengek , m.
Dank , Dankish , adj. _bompig.
Dankishness, s. Dompigheid, yr.
to Dap , v. n. Zachties in het water op- en
eene hengellijn enz.)
netierlaten,
Dapatical, adj. Brassend, Zwelgend.
Dapifer, s. Voorsmider, Tafehneester, ns.
Dapper, adj. Klein en vlug. * , Lief,
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Dapperling , s. Dreumes, m.
Dapple, adj. Veeikleurig, Geschakeerd.
to Dapple, v. a. Schakeren, Bout
maken.
Dapple-bay, adj. Spiegelbruin.
Dapple-black, adj. Donkerbruin gevlakt.
Dapple grey, adj Appelgraauw. * —,
s. Appelgraauwtfe, o.
Dar, s. een visch in de Savern , zie
Darr.
to Dare, irr. v. n. Durven, Het wagen,
reg. v. a.
Den cooed hebbe-s. *
bij
*
Uitdagen, Tarten
(leenwriken) Door middel van tenets
spiegel vangen.
Dare, s. veroud. , Uittarting , Ultdaging , yr.
Darefal , adj. bij Stump., Moedig.
Darer, s. Uitdager, Tarter in.
'
Daring, adj. Stout, Driest,Vermetel.
Daring-glass, s. Spiegel (om leeuwriken
te vangen), m.
Daringly , adv., zie Daring.
Daringness, s. Stoutheid, Driestheid, yr.
Dark, adj. Donker, Duister Niet lick t.
* —, Donke y., Niet levendig van kleur.
Donker, Duister, Niet ligt ver*
staanbaar. * —. Ondoorschijnend; A
— lantern, Eene dievenlantaren. *
Onwetend. * Niet vrolijk. *—,
s. Donkerheid, Duisternis, y r. ; prov.
Joan is as good as my lady in the —,
In en nacht zrjn alle katten graauw;
fig.to Keep one in the —, lets voor iemand
bedekt houden , Hew blindhokken ; to
Live in the —, Verbo, gen Leven.
to Darken, v. a. Donker maken , verduisteren, Verdonke, en ; fig. Verwarren.
Bez,edelen, Bezwalken. * —, v. n.
Donker worden, Verduisteren ; The
twilight was darkening INTO night, De
schemering begun in nacht over te gaan.

DARK
Darkener, s. IIetgcne verdonkert, enz.,
zie to Darken.
Darkish,adj.Eenigz.donker,Donkerachtig.
Dark-house, s. Dolhuis, o.
Darkling, adj. hi, MILTON , In het donker
zijnde.
Darkly, adv. , zie Dark, adj.
Darkness , s. Donkerheid , Duisternis.
* —, Ondoorschijnendheid. * — , Duisterizeid, Onverstaanbaarheid. * — ,
Onwetendheid, yr. *—, in den bijbelst.,
Riik der duisternis , o.
Dark-sighted, adj. Zwak van gezigt.
Darksome, adj. Donker, Duister, Niet
verlicht.
,
Darling adj. Dierbaar, Lief, Waard.
*—, s. 'Liey eling, m. en yr.
to Darn, v. a. het oorspronkel. weefsel
nabootsen, Stoppen, Digten.
Darnel, s. zeker onkruid , Dolik, Herik , yr.
Darning, s. Stoppen, Stopwerk, o.
to Darrain , v. a. veroud., In slagorde
scharen. * —, Beginnen, Beproeven.
Dart, s. Schicht, Werpschicht, m.
Dart, s. een visch, zie Dar.
to Dart, v. a. (Als eenen werpschicht)
wet-pen. * —, , Uitschieten, (als een
lichtend ligchaam zijne stralen,) Werpen; a.) to — (a look) AT one, (Een'
bilk) op iemand slaan, werpen; 2.)
The thought darted ACROSS his mind,
De gedachte rees in hens op; 3.) to .. . ON, Werpen of Schieten op. * —,
v. n. Schieten, Vlsegen; a.) to — AT
one, Iemand op het lijf vallen ; 2.) to
- AWAY, Wegsnellen; 3.) to — FROM
a thicket, Plotseling nit een kreupelbosch
to voorschiln komen; 4.) to — OFF,
Wegsnellen; 5.) to — ON, UPON one,
zich storten op iemand, Iemand plosteling
op het lijf vallen; 6.) to—OVER, Snellen over; 7.) to — UPON, zie to Dart ON.
Darter, s. Werpspiesschutter, m.
Dartingly, adv. PifIsnel.
to Dash , v. a. (Tegen lets) aansmilten,
werpen, klotsen. * —, Aan stukken
smiften. *—,Kletsen. *— , Bespatten.
*—, Plugtig op het papier brengen. *—,
Met de pen doorhalen , Uitschrappen;
fig. to — a design, Een ontwerp den
bodem inslaan, doen in duigen vallen;
a.) to - AGAINST, Werpen tegen ; 2. )
He dashed his book FROM him, Hij
smeet zijn boek weg; 3.) to — ON,
Werpen op; 4.) to — otP1', a.)Uitwerpen ;
b.) Doorslaan; c.) Ontwerpen, Schet.
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stn; d.) to — one OUT of countenance,
Iemand van zijn stuk brengen ; 5.) to
- OVER , Doorhalen, Ultvegen ; 6.)
to — TO pieces, In stukken smijten ;
7.) to — UP , Opwerpen; 8.) to WITH , a.)Vermengen met ; b.) Overdekken met. *—, v. n. Afspatten. *—,
Door het water kletsen. * —, Klotsen,
Stollen, Vallcn ; a.) tO - AGAINST,
Klossen tegen ; 2.) to — DOWN, Nederstorten ; 3.) to — INTO, a.) Zich
storten in ; b. Suellen its; 4.) to ON, Voortsnellen; 5.) to - OUT, Naar
buiten snellen ; 6. ) to - THROUGH thick
and thin, Door dik en dun loopen.
Dash, s. Aanbotsing, y r. *—, Streepje
(inhet schrilven),Dwarsstreepfe(—),o.,
Gedachtestreep, yr. * —, Slag ,Dof, M.
* —, Scheutje,o.,als: A — of vinegar,
Ben scheutfe azsin. * —, adv. Klets.
Dashing, adj. Haastig. *—, Its het
oog vallend (door kleeaing, enz.).
Dastard, s. Bloodaatd, tn.
to Dastardize, v. a. Bang maken, Lafhartig maken.
Dastardliness, s. Lafhartigheid, vr.
Dastardly, adj. Lafbarttg.
Dastardy, s. Lafhartigheld, yr.
Data, s. pl., zie Datum.
Datary, s. Pausellike kanselier, m.
Date , s. Dadel, yr.
Date, s. Datum, m., Dagteekening, yr.
*—, Tijdstip, (wanneer eenige gebeurtenis geschiedt , of tegen heiweik zfi bepallid is ,) o. ; Out of—, Ouderwetsch;
ook : van koopwaren , Nies utter in trek.
to Date, v. a. & n. Dagteekenen, Dateren ; to — FROM, Dagteekenen van.
Dateless, adj. Zonder dagteekening , Ongedagteekend. * — , Zonder jaartal.
Dater, s. Die geschrlften dagteekent.
Date-tree, s. Dadelboom, Dadel, m.
Dative, s. Gegeven ;— nobility, Gegeven
adel, tn. * —, Door de regtbank benoemd. * —, in de spraakk.: -- case,
of: ;, —,s. Datives, Des de naanival, m.
Datum, s. (pl. Data,) Gegevene. * —,
Gogeven, 0.
Daub, s. Kladschilderen, Kladden, o.
to Daub, v. a. Besmeren ; to — OVER
( WITH. ), Besmeren (met). *—,Verwen,
Schilderen. *—,Bepleisteren; fig. (met
eenig ruw voorwendsel ) Bewimpelen. *—,
Lomp bcleggen. * —, Flikflooijen, Honig om den mond smeren. * —, v. n.
bid SHAKSPEARE , Huichelen, &meiknoopen.
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Dauber, s. Kladsclzilder,, Perwer ; fig.
Meijer, Gatlikker,, rn.
Daubery ,s. Kladden, enz., o.,zie toD aril) ;
fig. Kunststuk, o. *—, Aunstgreep,vr.
Pleisterkalk, rn.
Daubing, y r. Gips,
* —, lets klevends , 0.
Dauber , adj. Kleeerig.
Daughter, s. Dochter, vr.
Daughter-in-law, s. Scloondochter,, yr.
Daughterly, adj. ills :ene Dockter,, Gehoorzaam.
to Daunt, v. a. Bevreesd maken , Vervaard maken, Ontmoedi,o,en.
Dauntless, adj. Onverschrokken, Onversaagd.
Dauntlesness, s. Onverschrokkenheid, yr.
Dauphin , s. weleer, r udste zoon van den
koning van Frankrifi: , Dauphin, in.
Dauphiness , s. vrouw van den Dauphin,
Dauphine, yr.
Doove
Davit, s. scheepsw., Kipstut ,
Jut, vr.
Davit-guy , s. scheepsw., Ophouder , rn.
Davit-rope , s. scheepsw., yr.
Daw, s. zekere vogel , Kauw, y r., zie
Jackdaw.
to Dawdle , v. n. Leuteren , Talmen.
* , Beuzelen.
Dawdler, s. Leuteraar. * — , Beuzebenzelaarster,yr._
laar,
Dawk, s. Inkerving, ( tot een merkteeken
in eene stuff e,) yr.
to Dawk, v. a. Inkcryen.
to Dawn, v. n. ilanhchten , ilanbreken
(van den dag). * —, Schemeren, Kaauwelifk iichten ; fiq. A dawning. youth,
Ben aankomend (hooigevend) fongeling.
Dawn, s. Dageraad , m., elanbreken of
Krieken van den dag, o.; fig. Eerste
aanvang, s::.
Dawning, s. e)ageraad ,
Day, s. Dag, m., zie Dee in het andere
Feel ; To Heden, Pan daag ; This —
sennight , Ileden over of voor acht dagen ;
From — to —, Nu en elan ; to Carry
the --, Den reldslag winnen, De overwinning behalen; — by — day, Dagelijks.
Daybed , s. Rustbed, o.
Daybook, s. DagbLek, o.
Daybreak, s. Aanbt eken of Krieken van
den dag, o.
Daycoal, s. Bovenste laag (in eene ko.
lenmijn) , yr.
Daydream, s. Gepeine , 'o.,
Wakend droomeii, o.
Dayfly, s. Haft, Dairdiertje, o.
Dagwerlc,o.
Daylabour, s. Dagarbeid,

Daylabourer, s. Dagwerker, Daglooner,
Daghuurekr, m., Dagloonster, yr.
Dayls
, s. Daglicht , o.
Day-li,y, s. zekere blcem, Lelie van einev
dag , m., zie Asphodel.
Daypzep , s. Aanbreken van den dag, o.
Dayrnle, zie Daywrit.
Dayscholar,, s. Dagscholier,,
Daysman, s. Scheids-man , tn.
Dayspring, s. Aanbrekenvarz den dag,
Daystar, s. Ochtendster, Norgencter, yr.
Daytime , s. Dag, Tied des lags, tn.,
als : In the — Bij dag.
Daywork, s. Dagseerk, o.
Da,ywrit , s. Dagverlof(eian een' gevangene, om voor denen dag de grenzen der
gevangenis te overschrilden), o.
to Daze, v. a. veroud., zie to Dazzle.
Daze , s. een blinkende Steen.
to Dazzle, v. a. (Door te sterken glans )
verblinden; I.) to Be dazzled BY, Ver.
blind zijn of worden door; 2. ) The sun
dazzled my eyes INTO blindness, De
zon schitterde mij zoo zeer in de oogen,
dat ik blind word; 3.) to — WITH, Verblinden met. * n. Door te sterken
glans verblind worden ; to — wrrn
surprise, Blind van verbazing zjin.
Deacon, 3. Diaken. —, Armverzerger.
, Deken van een gild, Gildemeester,,
Deaconess, s. Diakones, (zekere vrouwe.
lijke beambte in de °tide, ket k,) yr.
Deaconry, Deaconship,
s. Diakenschap , o.
Dead, adj. Dood , zie Dood in het andere
deel , Gestorven ; OF, Gestorven
aan , zie verder to Die ; 2.) - TO the
world , Deed voor de wereld , De wereld
afgestorven ; 3.) Half — WITIC terror,
Half dood van schrik ; The — , De
dooden ; prov. to Work for a —
horse , boor eene oude schuld werken.
* —, Verschaald , als : — beer, Ver.
schaald bier. * —, Blued, Zonder opening, als : A — wall, Ben blinds
music. * —, Doof , Uitgedoofd, als:
— coals, Doove kolen. *—, s. van eenen
tijd, die zich door bijzondere sake ko.o
tnerke , als : Ids the — of night , In her
bolls van den Yacht; In the — of winter, in het hart je van den winter.
to Dead, iv, n. ongebruik., zie to
Deaden.

Dead - heat , s. eene rust, Zetter, tn.
Dead - block , s. scheepsw. Doodshoofd
blok, o.
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Dead-born, adj. Doodgeboren.
Dead-calm, s. Wind;tilte, Doodstilte, yr.
Dead-doing , adj. Doodend, Doodeliik ,
kerwoestend.
Dead-door, s. scheepsw., Looze deur (aan
den ingavg der galerv), yr.
Dead-drunk , adj. Stern dronken.
to Deaden, v. a. Krachteloos maken.*—,
Doen yerschalen.* —, Dempen. "—, v. n.
Krachteloos worden. * —, Verschnlen.
Dead-eye, s. scheepsw., Kettingblok , o.
Dead-eye-light, zie Dead-light.
Dead-hearted , adj. Verstragd.
Dead-he artedness, s. Persaagdheid, yr.
Dead-killing, adj. Onmiddelliik doodend.
Dead-lift, s. Zware last.' , Hopelooze
toestand , /11.
Dead-light , s. scheepsw., Stormblinde ,
Lenspoort , vr.
Deadlihood, s. Doodziin , o.
Deadliness, s. Doodelijkheid , yr.
Deadly, adj. & adv. Doodels)k, Doodend;
Doodsch.
fig. Onverzoenlijk. *
Dead-neap, s. scheepsw., Laag water,
Lang tij, o.
Deadness, s. Doodschheid , Dofheid
Flaatewheid. * —, Geesteloosheid , Werkeloosheiti. * —, VersclzaaldNisi , yr.
Dead-nettle, s. zeker kruid , Dooy e netel , yr.
Dead-pay, s. Soldif van overledene soldaten, welke door oneerloske officieren
voor zich gehouden wordt , yr.
Dead-pledge , s. Dood panel, o.
Dead-reckoning, s. scheepsw., Gegiste
y aw' tgang van het schip , in.
Dead-rising, s. Uitwaaijing van de vrang
van het groot spant, yr.
Dead-rope , s. scheepsw., Touw, dat Diet
over ecne schff loopt , o.
Dead-struck, adj. Doodels,k ontsteld.
'Dead water, s. scheepsw.,Zog,Kielwater,o.
Dead-wind, s. scheepsw., Tegenwind, m.
Dead-wood, s. scheepsw., Slcmphout, o.
Dead-work, s. scheepsw., Doode gedeelte,
(a. i. dat gedeelte van een schip, hetwelk
boven water is,) o.
Deaf, adj. Doof; 1.) -OF theright ear,
Doof aan het regteroor ; 2.)— -so the
voice of nature, Doof voor de stem der
natuur ; 3.)— WITH clamour, Doof van
het gesehreouw. * , van geluid, Do f.
to Deafen, v. a. Doofmaken, Van 't gehoor
berooven ; to one WITH Clamour
,
viand met geschreem verdooven.
(eels geluid) Dempen, Verdooyen.
Deafly, adv. , zie Deaf.

Deafness, s. Doofheid ( yan gehoor).*—,
Dofheid (van etzlid), vs•.
Deal , s. Hoop, , Hoeveelheid , yr.;
incest : A great —, Yee!; A great — of
trouble, Pin n:oeite. * — in het kaartstet , Gift, y r. * Dennenhout , o.
*—, adj. V.(13 dennenhout, Dennenhoteten,
Dennen ; — plank , Dennenplank, y r.; —
box, Spanen doss , vr.
to Deal, ire. v. a. Omdeelen.* —, in het
kaartspel , Geven, Kaart geven; I.) to
- CUT , a.) Uitdeelen; b.)Vetspreiden;
2.)10 - To, Uitdeelen aan, v.
n. Handel en, Handel drijren ; I.) to BY , a. ) Handelen of Onder handeien door;
b.) Behandelen, Bejegenen , Omgaan
met, Hand den omtrent of jegcns ; 2.)
te-) — IN , 5.) Handeien of Doen in; b.)
afgeven of inlaten suet; 3. to WITH , a.) Zich gedragen orntrent ,
Handelen met ; b. ) Strfiden islet,
Bestrifden.
to Dealbate, v. a. Bleeken , Wit maken.
Dealbation , s. Blocking, P7itmaking, yr.
Dealer, s. Handelaar,, Koopman, Handelsman, in.; A fair —, Fen branf Handelsman; ook:(andersA plain —, )lewand,
die voor de vuist to week gas:; A false
—, A double —, Fen y alschaard. *—,
in het algem. , Iemand, die zich met lets
bewoeit , of met iets omgaat , else l le is
but a small — in learning ,
is juist
gees greot geleel de. * , in het kaartKaartgeefstcr, yr.
spel , Kaartge y er,
, Nering, yr.
Dealing, s. Handel,
* —, Omgang , m., Verkeer,, o. ; l never
had any dealings with him, Ik keb ;wit
iets met hem uitstaande gehnd. * —,
Behandeltng,
ookDouble -dealing
en Plain-dealing.
so Dearnbulate, v. n. Omuandelen,
Rondss'andelen.
Deauibulation , s. Omwandeling. * —,
blY geneesk., Ongerustheid , Gejaagdheld , yr.
Deambulatory , adj. Betreffende het fond.
wandelen. * —, s. Wandelplaats, vr.
Dean, s. de es;'ecde in rang von eels kapittel , Deken , * -, to Oxford en
Cambridge, ;sawn van con' ambtenaar
bij leder collegie , Deken,
Deanery, s. Dekenichap , o. * — ; Inkomsten aan eels dekenschap yet knocht , yr.
nteerv. * —, Wining des dekens , yr.
Deanship, s. .Dekenschap , o.
Dear, adj. veroud., bil SHAKSP . Schadelifk.
Dear, adj. Schaal-se-h. * , Deur,, Yee;
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kostend , Kostbaar. * — , Dierbaar,,
Waard , Geliefd, Demind , Lief; She
was very - TO me, Zij was my zeer
dierbaar. * , s. als vleiw., Lief, Liege,
0.; My —, BItin Lief, 1111in Lieve. *—,
0 —' int erj. Is het mo,Telijk !, Blijn Hemel!
Dearbought , adj. Deer gekocht.
Dearling , zie Darling.
Dearly, adv. , zie Dear.
to Dearn , zie to Darn.
Dearn , adj. verond. , Eenzaam, Treurig.
Dearness, s.DierbaarLeid.*—,Daurte,vr.
Dearth, s. Schaarschheid, Duurle (van
levensnziddelen),vr.* —,Hongersnood ,
, Gebrek , o.
to Dearticnlate , v, a. in de gewrichten
ontleden, Ontleden.
Death, s. Dood, m., zie Dood in het
andere deel.
Death-bed, s. Doodbed , Stetfbed , o.
Death-boding, adj. Desdood yea kondigend.
Death-darting, adj. bij dichters , van de
vogen , Illoorddadig.
Deathful , adj. .Pdoorddadig , Bloedig ,
Vernielend.
( donde , yr.
Deathfulness , s. WaarschijnlOkbeid des
Death-knell, s. Luiden der doodklok, o.,
Doodklob , yr. (keliak.
Deathless, adj. Onsterfelijk , °nye, ganDeathlike , adj. Doodsch , Doodstil.
Death's-door, s.Aannadering des death, yr.
Death-shadowed, adj. Van de schaduwen
des deeds omgeren.
Death's-man, s. Scherpregter,, Betel ,m,
Death-token, s. Teeken des doods, o.
Deathward, adv. Naar den dood.
Death-warrant, s. Doody onnis , o.
Death-watch, s. zeker insekt , Tikkertfe,
Kloppertfe, Horlogie , o,
to Deaurate , v. a. iVergulden.
Debacle , s. Vroegste vloed, m.
to Debar, v. a. IJitsluiten ; to — PROM,
a.) Uitsluiten van ; b.) Berooven van.
Aenm. In plants van from vindt men
oak somwtjlen of, dat echter minder aan
le bevelen is.
to Debarb , v. a. Van baard berooven ,
Scheren, Ontbaarden.
Debarcation, s. Ontscheping , yr.
to Debark, v. a. Ontschepen.
to Debase, v. a. Vernederen , Verlagen.
* —, Vet valschen. k — ,Versleehten; a. )
to one INTO a beast, Ientand tot een
beest yerlagen ; 2. ) to — one TO a thing,
temand tot iets verlagen.
Debasement, s. Vet;tedering, Verlaging.
— Vervalsching. *—,
slechting, vr.

DEBT
Debaser, s. Verlager, enz., m.
Debatable, adj. Betwistbaar, Niet beslist.
Debate , s, Geschil , o., Twistrede , yr.,
Woorden . of Pennestrijd , an., Pleit, o.
to Debate, v. a. Betwisten. * — , v, n.
Twistredenen, Twicten.* —, Beraadslagen • to — ON UPON 2 Beraadslagen of
Redetwisten over.
Debaceful , adj. Twistgraag, Twistgier'g.
* Betwistbaar, Aanieiding gevende
tot gesci2illen.
Debatement , s., zie Debate.
Debater, s. Betwister, Twister, an,
Debauch , s. Ongeregeldheid , Ongebon.
denheid , Ligtmissen , yr.
to Delia:1,AI , v. a. Tot ongebondenheid van
zede;;, of Tot onmatigheid , verleiden,
Vet leiden , Liederlijk anaken. (sporig,
Debauchedly, adv. Losbandig, BuitenDebauchednes , s. Livtnisseav , yr.
Debauchee s. L lgtmss , Dronkaard,
Debaucher, s. Verleider,,
Debauchery , s. Onmatigheid, Ligtmis.
serif, yr. (heid, yr.
D_bauchment , s. Verleiding tot zedeloosto Debel , to Debel !ate , v. a. Door den
oorlog veroreren , Overwinnen.
Debel,ation , s. Veroverirg, yr.
Debenture, s. Ordonnantie„(tot betaling
van achterstallige soldij, maandgelden
van scheepsy olk, enz. ,) yr.
Debile , adj., bij SHAKSP. Zwak. Flaattw.
Debentured, adj., als: pas, Goederen,
waarvan de betaalde belasting te,
gerraagd ban worden, o. tneerv.
to Debilitate, v. a. Vet zwakken.
Debi l itation, s. Verzwakking, yr.
Debility, s. Verzwaktheid , Zwakheld,
Flaauwheld, yr.
Debit, adj. Alwaar de schulden vermeld
staan, als : — side, Debetzijde, yr.
to Debit, v. a. Debiteren, Op rekening
stellen.
Debifor,, s. btj SHAKSP. zie Debtor.
Debonair, adj. (Debonairly, adv. )Hettsch,
Inschikbelige , Vriendelijk , Voorkomend.
to Debonch , v. n. Uit een' naauwen pat
komen , Deboucheren.
Debris, s. pi. Overbliffrelen. *
Rotsstukken , o. meet-v.
Debt, s. Schuld , Geldschuld, yr.; to Run
into — , Schulden makers; fig. Pligt, m ;
Fle has paid a soldier's —, Ilif bee ft zich
van zijnen pligt als soldaat gekweten.
Debtee, S. bij BLACKSTONE, zie Creditor.
Debtor, s. Schuldenaar,5 m. * , adj.,
zie Debit.

DEMI
Debullition , s. Overkoking, yr.
Debut, S. Eerste paging , enz. , yr. , Debut , o.
Decachord , s. be de widen , Tiencnarig
speeltuig. * — ,Tiendeellg ding , o.
Decacuminated , adj. Onttopt , Van zijnen
top bero ofd.
Decadal , adj. Uit tienen bestaande.
Decade, s. rens& , o.
Decadence, Decadency, s. Verval, o.
Ainenoing , yr.
Decagon , s. in de meetk., Tienhoek, m.
Decagram , s. Decagramme, y r. , Naderlandsch ons , o.
DLcagynean , adj Tienwevig.
Decahedral , adj. Toenziplg.
Decahedron, s. TienzUdige figuur,, vr.
Decalitre, s. Decaliter, nn., Tien Naderland che kannen , yr. notary.
Decalogist, s. Uitlegger der tiengeboden,m.
Decalogue , s. Tien geboden, o. oncerv.
Decameron , s. Boek in ties; deelen verdeeld , o.
Decameter, s. Decameter, m., Nederl.
t oede , yr.
to Decamp, v. n. Aftrekken , Het leger
opbreken ; fig. Het hazepad kiezen.
Decampment, s. Opbreking van een Leger, y r. , Aftogt,m.
Decanal , adj. Over tien canons ofprebendaries gesteld.
Decanclrian , adj. Tienmannig.
Decangular,, adj. Tienhoekig.
to Decant, v. a. (Behoedzaani)afeeten.
Decantation, s. Afgieting , Klaarmaking
van eenig vocht door afgieting , yr.
Decanter, s. Die afgiet. * — , Flesch, om
een voclat klaar of to gieten , Karaf, yr.
Decaphyllous , adj. Tienbladig. (ha:zen.
to Decapitate, v. a. Onthoolden , OntDecapitation , s. Onthoofdong , sr.
to Decarbonize, v, a.Van koolstofontdoen.
Decastich , s. Tienregelig vers , o.
Decastyle , s. Toenzuilig gebouw, o.
to Decay, v. n. "linemen, Veryallen ,
Zijne kracht of ltd., ter y es linen. ; t.) to
- BY time , Door den tijd vervallen; 2. )
Decayed WITH age, Van oude, don vervallen. * —, v. a. Doan afizemen, Does:
vervallen, Zene kracht of /roister does;
verliezen.
Decay, s. Verval, o. , Arneming , yr.
Decayedness , s. Pei valley: staat , m.
Decayer,, s. Hetgene loot ve, vaden.
Decease, s. Vertrek ; fig. Oyerlilden
elf iter y en , o.
ENG. A. DUTCH DICT.
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to Decease , v. th Vertretken; fig. OverItitien.
Deceased , adj. Overleden.
Decedent , s. wein:g gebruikelek , Over
ledene , m. en vr.
Deceit, s. Bedrog, o. * —, List, yr.
Deceitful , adj. (Deceitfully , adv.) Bedriege4/k.
Deceitfulness, s. Bedriegelikheid , yr.
Deceitless, adj. Onbed, iegelijk.
Deceivable , adj. Bedriegbaar,, Te bedriegen. * —, Bedriegeliik, Bedriegend,
Deceivableness , s. Dedriegbaarheid, Vat baao held voor misleading, vr.
to Deceive, v. a. Bedriegen, Misleiden.
* —, Te leur strllen; i.) to — one INTO,
Iernand verleiden tot; 2.) to —one or
a thing, a.) Iemand in jets te later stelleni
b.) Iernand door bedrog van jets berooyen
of lets doen verliezen.
Deceiver, s.Bedrieger,m.,Bedriegcter,vr.
December , s. December, 71 2 . , Wintermaand , vr.
Decemdentate , adj. Tientandig.
Decemfid , adj. Tienvoudig gekloofd.
Decemlocular,, adj. Met lien zaadhuisjes.
Decempedal , adj. Tien yoet lang.
Dece.mvir, s. (pl. Decemviri, )Tienman,m.
Decemvirate , s. in de Rom. geschied.,
Tienmanschap, o.
Decence , s. Neroud. , zie Decency.
Decency, a. Betameliikheid , Welvoege
ligklicid. * — . Gepastneid , Dettighesd.
*—, Betameliikheid, Ingetogenheid, vr.
Decennary,, s. Tiental laren, Decennium,
o. * —, Tiending , vr.
Decennial, adj. Tienjarig. * —, Tienjaarlijks ch.
Decennoval , adj. Van het getal negentien.
Decent, adj. (Decently, adv.)Betamelifie ,
Welvoegeliik. * — , Vaegzaam. * — ,
Inget,gen.
Decentness , s. , zie Decency.
Deceptibility,, s. .Bedriegbaarheid , VatMaas held voor misleiding , yr.
Deceptible , adj. Bedriegbaar,, Vatbaar
p oor misleiding.
Deception , s. Bedrog, o., Illisleiding, vs-.
Deceptions, adj. Bedriegel iik, Tot bedrog
genegen.
Deceptive, adj. Bedriege!i / k , Geschikt
0 lil to mis leii.'en.
Deceptory,, adj. Bedriegelijk , IfIlddelen
tot misleading in zich be y attende.
Decerpt , adj. veroud. , 4fgekort , Alganomen.
15
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Decerptible , adj. iffgekort of.dfgenomen
kunnende worden.
Decerption 9 s. Afkorting 9 iffneming,vr.
Decertation , s. Twist, m. , Geschil , 0.
Decession , S. weinig gebruik. Vertrek,
o. , Verlating 9 yr.
to Decharm , v. a. Onttooveren.
to Dechristianize , v. a. Van het Christendom afbrengen, Het Christendom doen
verlaten, Ontchristenen.
Decidable, adj. Te beslissen of Te beslechten.
to Decide, v. a. Beslissen.*—, Beslechten.
*
, v. n. Tot een hesluit komen ; to ON , Beslissen of Uitstraak doen over.
Decided, adj. (Decidedly, adv. )Bepaa14.
Dceidence s. Alvalling, Neervalling, yr.
Decider, s. Beslisser, Beslechter, n
Deciduous, adj. dlvallend, gelijk de
boombladeren in den herfst.
Deciduousness, s. Geneigdheid tot afvallen, yr.
Decigram , s. Tiende load , o., Korrel, yr.
Dectl , s. Stand van twee planeten , welke
het tiende gedeelte des dierenriems van
elkander verwijderd zijn 9 m.
Decimal, adj. Tientallig, Decimaal ,
In tiende gedeelten afgedeeld, of Bil
tienvoudige yermenigvuldiging opklimmend.
Decimally, adv. Decimaal, zie Decimal.
to Decimate, v. a. Vertienden, De tiende
heffen. , Den tienden man strafThn,
zie Decimation.
Decimation , s. Tiendheffing, yr. — ,
lzijz. zekere straf, bif do ouden veoral
in /;et krilgswezen gebruikelijk, door
welke, voor een algemeen misdrijr,
tiende man van het leger nit bet gelid
genomen en ter flood gebragt nerd, Strap
ten van den tienden man, o.
Decimator, s. Tiender, m.
Decimeter, s. Decimt ter , , Palm, yr.
Decitno-sexto , s. Formaat in zestien, o.
to Decipher, v. a. Oatcilferen, (heigeen
ii, ciffer geschreven is, verklaren); fig.
in het algem., Onivarren, Uitleggen,
re . klaren. * — , veroud. , In cjjfer
szelen of schrijven. *— , Beschriiven,
Kenmerken.
Dec ■ pherer , s. Ontafferaar,
, zie to
Decipher.
yr.
Decision , s. Beslissing.*—,Beslecting,
Decisive, adj. Beslissend. * Beslechtend ; — OF , Beslissend over, Dat beslist (over).
Decisively, adv. , zie Decisive.

Decisiveness, s. Vermogen onto beslissen,o.
Decisory,, adj. Beslissend.
to Deck , v. a. Bedekken, Bespreiden. *—,
Tooljen, Uitdossen. * , Versieren, Perfraajen ; I.) to — IN T000jen in; 2.)
to — WITH , Tooijen met.
Deck , s. Dek (van een schip). • —,
Spel (kaarten), o.
Versierder.
Decker , s.Aankleeder.*
* , Bedeleker,, tn.
Deck-hook , s. scheepsw., Dekband , ?Th.
Decking, s. Sieraad, o., Tooi, tn.
Deck plank, s. scheepsw., Dekdeel,yr.
Deck-stopper, s. scheepsw., Dekstopper, rn.
Deck-transom , s. scheepsw., Dekworp, m.
to Declaim, v. n. Eene redevoeting of
aanspraak houden. *
IJveren, Uitvaren, Declameren; a.) to — AGAINST,
Uitvaren tegen; 2.; to - ON, Uitvaren
over. * — , v. a. De frig voordragen,
Declameren.
Declaimer, s., zie Declamator.
Declamation, s. Hartstogtelijke uitspraak
of voordragt , Declamatie. * —, "lap
-sprak,Redvoingy.
Decl amator, s. Redenaar, Declamator, m.
Declamatory, adj. Hartstogtelijk uttgosproken.
Declarable, adj. Verklaarbaar, Borg"baar ; This is FROM the best authors,
Dit kan nit de besteschrfivers verklaard
of bewezen worden.
Declaration, s. Ve; klaring, yr.
Declarative, Declaratory, adj. Verklarend,
Bevestigend; The name of the thing is
— of its nature, De naam van het ding
verklaart de natuur daarvan.
Declaratorily,, adv. , zie Declaratory.
to Declare, v. a. Verklaren , Aankondsv. n. Zich yerklaren; I.) to
gen. *
- AGAINST, Zich yerklaren tegen ; 2. )
to — FOR , Zich y erklaren voor; 3.) to
- IN debt, Eene yerklaring wegens
eene schuldvordering doen; 4.) to OFF , Zich er tegen yerklaren , Er van
afzi en. (omwegen.
Declareclly,, adv. Rondborstig. Zonder
Deciarement, s. ongebruik., Verklaring,
vr,, Getuigenis, yr. en o.
Declarer, s. Vil?biarder,, m,
* —, A/ kanDeclaring, s.
diging , yr.
Declension , s. Arneming, Vermindering,
y r.; — To, Aflzellivg of Overhellivg
naar, tot. * —, in de spraakk., Bulging ,
Naambuiging, Verbuiging 9 yr.
Declinable, adj. in de sin: etakk., Per.
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btrigeliik , Verbuigbaar. * —, Dat afgelvezen of geweigerd kan worden.
Declination , s. Afnerning, Vermindering.
Schuinsch, hf helling,
iviiking ; in de zeeheld. * —, Af
vaartk. , Afwifzing, (van het kornpas ,)
y r. * — in de sterrek., Afstand, eener
ster van den evenaar , in. * —, in de
spraakk., Verbuiging, Bulging, yr.
Declinator,, s. zeker werktuig, om den
alitand van eene ster to meten.
Declinatory, s. Irerktuig om de alivijking
van een' muur tot het stellen Bens zonnewirzers to meten, o.
to Decline , v. n. "If hellen. * —, iliwijken ; — FROM , Afivijken van. * — Vermijden.*—,Atnemen, Verminderen. *—,
v. a. Doen afhellen , Neérbuigen.* —,
Weigeren, Ajwijzen.*—, in de spraakk.,
Verbuigen.
Afneming,
Decline, s. Afbelling. *
Vermindering , yr.
Declivity, s. Ai belling, y r., Afgang ,
(van eenen berg,) m.
Declivous , adj. .dfhellend.
to Decoct , v. a. Afkoken.
Decoctible , adj. Gesclzikt om nfgekookt to
warden.
Decoction , s. Afkoking,vr. k—, "Ifkooksel , o.
Decoctive , adj. Geschikt om of to koken.
Decocture, soveinig gebruik.,Afkooksel,o.
to Decollate, v. a. Onthoofden.
Decollation, s. Onthoofding , Onthalzing , yr.
Decoloration , s. Kleurloosheid, yr.
Decomposable, adj. Ontbindbaar.
to Decompose , v. a. Vaneen scheiden
Uit de zamenstelling brengen, Ontbinden.
— , v. n. Ontbinden worden.
Decomposite , adj. Op eene dubbele wijze
zamengesteld.
Decomposition, s. Ontbinding, Oplossing.
*—, veroud., Dubbele zamenstelling, V.
t oDecompound, v. a Op eene dubbele wijze
zamenstellen , Twee zarnengestelden aanten y oegen.*—, zie to Decompose.
Decompound , adj. Dubbel zarnengesteld.
Decompoundable , adj. Oplosbaar,, Ontbindbaar.
to Decorate, v. a. Versieren; to - WITH,
Versieren met.
Decoration, s. Versiering, y r. *—, inzond.
Tooneelversiersel , o., Decoratie , yr.
Decorator, s. Versierder,, in.
Decorous, adj. (Decorously, adv.) Be.
tainelijk , Irelyoegelük.
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to Decorticate, v. a. Van den bast ontblooten Ontbasten Ontschorsen, Schillen 5 Pollen.
Decortication , s. Schillen , o.
Decorum, s. Betameleeheid , Wely oege'Obeid , yr.
to Decoy , v. a. Strikken , In den knip
lokken , Lokken , Verlokken ; to - INTO
a snare , In eon' strik lokken. * — ,
Verleiden.
Decoy , s. Lokaas, o. *—, Verleiding, yr.
Decoy-duck, s. Lokeend , Kooieend, yr.
to Decrease , v. n. Verminderen , Afnemen ; to -IN length, In lengte afneinen.
* —, v. a. Verminderen, Doen apemen.
Decrease , s. Vermindering,Afneming, yr.
to Decree, v. a. Door een besluit gelasten,
Decreteren ; a.) to — of one , 0 mtrent
iemand bepalen ; 2.) to — ... TO one,
Toekennen aan. * —, V. n. Een besluit
nemen, Decreter en; to—To save, Besluiten to reddest.
Decree, s. Besluit , Decreet , o. * — ,
Verordening , yr.
Decrement, s.TWmindering.Afneming,yr.
Decrepit, adj. Aigeleefd , Gebrekkig door
ouderdom , Caduk ; — WITH age , Uitgeput van oudes dom.
to Decrepitate, v. a. (zout) Verkalken,
(het zoodanigerwljze uitbranden, _dat het
ophoudt to kraken.) * —, V. n. Kraken.
Decrepitation, a. Kraking (van het zout
op vuur), yr.
Decrepitness, s. sveinig gebruik. , Zie
Decrepitude.
Decrepitude, s. iligeleefdheid , yr.
Decrescent , adj. Afnemend.
Decretal , adj. Van een decreet. * —, s.
Verzameling van decreten , (inzond.
van pauseliike bevelschriften, Decretalen,
het tweede der drie deelen van bet
kerkellik regt,) yr.
Decretist, s. Die de decretalen kundig is.
Decretorily,, adv. Beslissend.
Decretory,, adj. Beslissend., Kracht van
gewijsde hebbende.
Decrial, s. Luidruchtige of keuring, yr.
Decrier, s. Luidruchtige aikeurder. *—,
Lasteraar,, m.
to Decrown , v. a. Van de kroon berooven,
Ontkroonen.
Decrustation , s. Ontkorsting, yr.
to Decry, v. a. Li:idruchtig , Openliik
of In het openbaar afkeuren.* e'en'
kw aden naam brengen, zie to Cry down.
Decumbence , Decumbency, a. Legging,
IV;dertigging , yr.
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Decumbent , adj. Liggend, Nederliggend.
Decumbiture , s. Tad van to bed gaan
veer eenen zieke , m.
Decuple , adj. Tienvoudig, Tiendabbel.
* — s. Tienvond , o.
Decurion , s. in de Rona. geschied., Bevelhebber over tien man, tn.
Decurrent , adj. Afloopend.
Decursion , S. Afloop , so.
Decursive , adj. ilfloopenti.
to pectin , v. a. verot d., Verkorten.
Declination s. Afkoriing , vr.
to Decussate . v. a. Met sclierpe lzoeken
, Doorsnljelen.
doorsnijden. *
Decussation , s. Doorsnilding , yr.
Dedalou g , adj. in de pi antk., Met een'
kronkelenden rand of Z00171.
to Dedecorate , v. a. Ontsieren. *
Onteeren , Van een eeretecken berooven.
Dedecoration , s. Ontsiering. * —, Onteering , yr.
Dedecorous , adj. Onbetamelijk , OnwelYoegeliek ,Onteerend.
Dedentition , s. Verlies der tanden , o.
to Dedicate, v. a. Toewilden, godragen;
to — TO, a.) Toewliditn of 11-Wen aan;
b.) 0 pdragen ann.
Dedicate, adj. Toegewild, Opgedragen.
Dedica tion, — .0edragt, yr.
Dedicator, s. Opdragtmaker,, Die opdraagt of toewijdt , m.
Dedicatory, adj.Eene toew(ding of opdragt
behelzende.
Dedicion , S. .0vergaye ,
Dedolent , adj. Geene smart ondervin.
dende ,Smarteloos.
to Deduce , v. a. welee r : dre71eiden.0—,
thans Aftrekken , Afilewen. , Betoogen. * — ,Bij gevolgtt ebbing afleiden;
to — FROM , a.) iffielden cf Ontteenen
van; b.) Afleiden van of uit Besluiten
otit , Opmaken uit.
Deducement, s. Gevolgtrekking , yr.
Deducible, adj. Betoogbaar. " — , Af to
leaden; — FROM Al' to leiden van ,nit.
Deducive , adj. Betoogend.
to Deduct, v. a. Afti ekken ; to — a sum
FROM another, Eene son; van eeoc ane aftrekken.
Deduction, s. Atrekking, yr. *—,Betoog,
o., //fie' ding , Yr.; -- FROM, a.) Afleiding van, uit; b.) Ai trekking van,
Kart ing op.
Deduc: ; ve , adj. (Deductivel y , adv.)
ci bend. * —, Botoogend. * —, zie
Dednc ble.
Deed, s. Daad. *
Heddendaad. *

Daadzaak , y r. Rettig geschrift,
Instrument , Document, o., "Vete , yr.

228

Deedless, adj. Onwerkzaam, Werkeloos.
to Deem , v. a. & n. Oortieelen , Achten,
Keuren , Rekenen, Het elaalvoor houtlen.
Deem, s. veroud.,Oordeel, o.,111-Bening, yr.
Deernster,, s. Op het eiland Man, Regter, m.
Deer , adj. Diep, zie Diep in het andere
deel. —, Dunker Cyan klenr), ads:
A blue , _Een donke y blaauw. * , 8.
Diep , o., Zcc, Diepte, y r. *—, adv. Diep.
Deep-drawing , adj Diepgaand.
to Deepen , v. a. Diepen, Uitdiepen, Diep
makes; * —, b pi s child., Diepen, Zwaar
der aanleggen. * —,
Diep worden,
Zinken.
*
Deepmouthed, adj. Luid en schor van stem.
Deepinusing , adj. Diep in gepeins.
Deepness, s. Diepheid , Diepte, yr.
Deep-read, adj. Geer bedreven.
Deep-toned, adj. Ben' diepen Loon hebbende.
Deep-throated, zie Deepmouthed.
Deep-vaulted, adj. Diep gewelfd.
Deep-waisted, adj. Met een voor- en actterdek.
Deer, s. ( enkel- en meery.) eenig dier,
behoorende tot de goort, welke blj de lagers
rood word: geheeten ; Red
Here, o.;
Fallow
Damhert, o.
Deesis , s. Aanroeping der Hemelsche
maven , yr.
to Deuce, v. a. Uitdoen. *—, Vernielen,
Verwoesten , Ontsieren.
Defacement, s. Vernieling, Verwoesting,
Ontsiering , vr.
Defacer, s. Vernieler. *—,Ontsierder, m.
Defalcate, v. a. _41,noeijen. * , (van
eerie son) Aft, ebben.
Defailauce, s. veroud.,Wasegedrag, o. *—,
Foil , yr.
Defalcation, s. flf nijding, y r. * .elfgesneden stub ,o. -k —,Vermindering, yr.
Defamation, s. Laster , vs., Eerrooving,
Lastering . yr.
Defamatory, adj. Eerroovend,LasterhIk.
to Defame, v. a. Laster-en eenem
kweden naam be eenen.
Defamer, s. Eerroover,,
Delatigable , adj. Verntoeibaar.
to Defatigate , v. a. Aft obben, Vermoeljen.
Detatigation.s wein.gebr.,Vertnoeieing,vr.
Default, s. Nalatigheid , vr.,Verznim ,
0 ntsrentenis , y r. * — , in regt.,
o. *
„ Vet stek o.
De
to Default, v. n. Niet verscizijnen.*— ,
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De nakoming van een c o ntract verzuimen. * — , v. a. veroud., Overtreden.
Defaulter , s. in regten , ilehterblifver,
(tegen Wien verstek v erklaard wordt.)
* — , Knevelaar,, ilfzetter,, na.
Defeasance, s. Vernietiging ofIlerroeping
van eene verbindtenis. *—, Voorwaarde,
na welker vervulling een verdrag le niet
is, vr. *—, Geschrift , waarbsj zoodanige voorwaarde bepaald lvordt, c. *—,
veroud., Nederlaa6,
q vr •
Defensible , adj. Vet nietigbaar,, Herroepeliik.
Defeat, s. Vernieling. * — , Verijdeling.
* —, Nederlaag (van een leger), vr,
to Defeat, v. a. (een leger) Slaan, Overwinnen. * —, (iemands oogmerken)
Verildelen. * — ,V,rnietigen. * —, Berooven ;. to — one of a thing, Iemand
jets doen tnissen , Hem daarvan berooven.
Defeature , s. veroud., Nederlaag. * —,
Verandering van gelaat, yr.
to Defecate, v. a. Reinigen, Zulyeren,Van
veil ontdoen; to — ... from, Reinigen
of Zuiveren van.
Defecate, adj. Gereinigd, Gezuiverd, Van
roil ontdaan.
Defecation, s. Zaivering, Reiniging, yr.
Defect , s. Gebrek, o., Mangel, m.,
Ontstentenis, vr. s ---- , Gebrek, o., Onvolkotnenheid * —, Font, Dwaling,
yr., Misslag, In.
to Defect, v. n. veroud., In gebrekeziln,
Alangelen, Ontbreken.
Defectibility,, s. Gebrekkigheid, Onvolkomenheid , yr..
Defectible , adj. Gebrekkig, In gebreke,
Mangelend , Ontbrekenti.
Defection , s. Mange', m., Gebrek, o.,
Ontstentenis, yr. * —, in de staatk.,
Afral , tn., tifvalligheid , y r., Opstand, in.
Defective, adj. Ge!trekig , Niet yolksmen. * —, Gebrekkig, Onvolledig.
Defectively, adv. Onvoiledig.
Defectiveness, s. Gebrekkigheid, Onyolkomenheid. * — , Gebrekkigheid, Onvoltalligheid, Onvolledigheid, yr.
Defence, s. Bescherming , Beveiliging ,
Beschutting. * — , Verdediging, Tegen'veer. * —, Verdediging, Verantwoording,
Regtvaardiging , 1,. * -, Verbod, 0. ;
I. ) - AGAINST, Verbod tegen ; 2 ) PROM, Beschutting tegen ; to Look up
to one for -- FROM an enemy, Om be-

scheming tegen een' vs and tot iemand
opzien.
Defenceless, adj. (Defencelessly , adv.)
[Feet loos.
Defencelessness, s. Weerloosheid , vr.
to Defend, v. a. Perdedigen, Beschertnen.
*- 5 Verdedigen, Verweren. *—, Ve,detligen , Verantwoorden , Regtvaardigen.
* —, Verbietlen ; I.) to - AGAINST,
Verdedigen of Beseherrnen tegen, Handhaven of Verweren tegen ; a.) to —
FROM', Handhaven of Beschutten tegen,
Hoeden voor.
Defendable , adj. Perdedigbaar.
Defendant, adj. weinig gearuik., Verdedigend , Tot tegenweer of bescherming
dienend. * —, s. Verdediger. * —, in
regten, Verweerder,, m., Verweerderesse , yr.
Defender, s. Verdediger, Voorvechter,,
* —, Verdediger, Verantwoorder. * —,
in regten , Regtsvoorspraak, Advokaat, tn.
Defensative, s. Verweermiddel. * — , in
de heelk , Verband , 0.
Defensible, adj. Vei dedigbaar.
Defensive, adj. Tot veraediging of bevelliging dienende , Verwerend. * —, 's.
Verweermiddel , o.
Defensively, adv. Verdedigender wiyze.
to Defer, v.a. Uitstellen,Verschuiyen.*—,
( aan Bens antlers oordeel) Orerlaten ; to
— a matter To one, Rene zaak can (het
cordeel van) ieniand overlateR.
Deferenc,., s. Eel bled, vr., Achting, Inschikkelükheid, Onderwerping, vr. ; t.)
- FOR, Inschikkelijkheid voor ; a. ) —
To , a.) Eerbied voor ; b.) Onderwerping ann.
Deferent, adj. Leidend, Dragend. * —,
s., weinig gebruik. , Leider,, m., Hetgeen draagt.
Deferential, adj. Rerbiedig.
Deferment, s Uitctel, o.
Deferrer, s. Uitsteller,, Dialer, Tamer, in.
Defiance, s. UittInging, yr. * —, Trotseren, o ; fig. to Bid — To reason, Het
gezond verstand ter zUde stellen. *—,
Weigering , vr.
Deficience , Deficiency, s. 1VIangel , tn.,
Gebrek, o., Ontstentenis , y r. * —, Gehick, o., On y olkomenheid, vr.
Deficient, adj. Onthrekend, Mangelend ;
to Be — IN , Te kort schieten in. * —,
Gebrekkig, Onvolkomen.
Deficit, s. Tekort , o.
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Defier, s. Uitdager. *

Trotseerder,

Verachter, en.
to Defiguration. s. veroud., zie Disfigu•

ring.
to Defigure, v. a., zie to Delineate.
to Defile, v. a. Bezoedelen, Bevlekken.

*—, (eene maagd) Schendeu, Schoffiren,
Onteeren.
to Defile, v. n. in het krijgsw., In gelederen aftrekken, Defileren.
, Defile, o.
Defile, s. Enge pas,
Defilement, s. Bezoedeling, Bevlekking.
* Naagdenschennis , Onteering, vr.
Defiler, s. Bezoedelaar, Bevlekker, *—,
Naagdenschender, tn.
Definable, adj. Bepaalbaar,, Beschriff
baar.
to Define, v. a. Bepalen , In zijne
hoedanigheden naauwkeurig beschrffven.
*—, v. n. Beslissen; to - OF Beslissen over.
Definite , adj. Bepaald, Eindig.
de
Bepaald , Naauwkeurig. *
spraakk., The — article, Het hepalende
lidwoord. * — , s. Bepaald ding, o.
Definitely, adv. Bepaald, Beoaaldekile.
Definiteness, s. Bepaaldheid, IVaauwkettrigheid. *
Bepaaldheid, Eindigheld, yr.
Bepaling
, Korte , ennar
Definition, s.
naauwkeurige beschrifring. *— , Beslissing , yr.
Definitive, adj. Beslissend,
*
s. Hetgene bepaalt. * —, in de
spraakk., Bepalingswoord o.
Definitively, adv. Bepaald, Uitdrukkelijk,
Ten slotte.
Definitiveness, s. Beclissendheid, yr.
to Defix, v. a. ongebruik., zie to Fix.
Deflagrability, s. Verbrandbaarheid, yr.
Deflagrable, adj. Verbrandbaar.
to Defiagrate, v. a. In brand steken,
branden.
Deflagration, s. Verbranding, yr.
to Deflect, v. a. Afwenden, Van zijnen
waren loop doen afwijken. * —, v. n.
Atwijken.
Deflection, s. elf ending. *—, bik. in de
zeev. , Afwo,king (eons schips van den
koers), yr.
Deflexure , s. Neder6uiging. *
Af:
wending, yr.
Defloratc, adj. in de plantk , Uitgebloeid.
Defloration, s. Maagdenschennis , yr.,
Naogdenroof, * Uitlezing van
het keurigste, Bloemlezing, vr.
to Deflour, v. a. Schefferen , (eene

Ontmaagd) Schenden, Onteeren. *
sieren. * —, Van bloomers berooven.
Deflourer, s. Naagdenschender,, Schoffeerder, tn.
to Deflow, v. n. veroud. , Afvloeifen.
Defluous, adj. Nederwaarts vlietend. *—,
Arvallend.
Deflux, s. veroud., Nedervlieting, vr.
Defluxion, s. Nedervlocijing. *—,inzond.
in de geneesk., Zinking , vr.
Defly, adv. bi/SPENSER zie Deftly.
Defoedation, s. Bezoedeling, yr.
Defoliation, s. Afvallen der bladeren, o.;
fig. Herfst, tn.
to Deforce, v. a. Gewelddadig uit iemands
bezit stellen, Met geweld onthouden.
Deforcement, s. in tegten, Gewelddadige
inbezithouding van onroerende goederen,

vr. * in Schotland, Warstand van
een' geregtsdienaar, tn.
Deforciant, s. Die gewelddadig onthoudt.
to Deform, v. a. Mismaken. * Outsieren.
Deform, adj. bij MILTON, Nirvormd.
Deformation, s. Mismaking, yr.
Deformed, adj. IVIisvortnd. * , Krom.
* —, Leelijk.
Deformedly,, adv. Wanstaltig.
Deformedness, s. Wanstaltigheid,
held, yr.
Deformer , s. Misvormer, Minnaleer,
Deformity, s. Wanstaltigheid. * Belagchekkheid. * — , Onregelmatigheld, yr.
Deforsor, s. in regten , Wederregtelfike
en gewelddadige bezitter van onroerende
goederen, tn.
to Defraud, v. a. Op eene bedriegelfike
ivijze ontnemen, Berooven; to — one or
a thing, a.) Ietnand in lets to kort doer);
b.) Iemand op eene bedriegelijke wifze
van jets berooven. * , Bedriegen.
Defraudation , s. Bedriegelitke entnetning, yr.
Defrauder, s. Bedrieger, m.
Defraudment, s. Bedrog, o.
to Defray, v. a. door betaling der kosten
eenen anderen daarvan ontheffen, Fri:.
houden. * —, De kosten voor (jets) betalen.
Defrayer, s. Die iemand vrijhoudt of de
kosten voor lets betaalt.
Defrayment, s. Vrijhouding , yr. • —,
Betalen der kosten, o.
Sehoon.
Deft, adj. veroud., Net. *
* — , Behendig, Flink.
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Deftly, adv. Net. *—, Behendig ,
Mug.
Defunct , adj. Overleden, Wien. * — ,
s. Overledene, tn. en yr.
Defunction , s. Dood, m., Overlilden, o.
to Defy, s. Uitdagen; to — one TO, Iemand uitdagen tot of om te.
Trotseren, Verachten.
Defy, s. veroud., Uitdaging, yr.
to Degarnish , v. a., zoo to Unfurnish ;
to Strip.
Degeneracy, s. Ontaarding , Verbastering , yr.
to Degenerate, v. n. Ontaarden, Verbas.
teren; to - INTO, Ontaarden tot, in.
Degenerate, adj. (Degenerately, adv.)
Ontaard, Verbasterd.
Degenerateness, s. Ontaardheid, Verbasterdheid , yr.
Degeneration, s. Ontaarding, Verbastering , yr.
Degenerous , adj. (Degenerously, adv.)
Ontaard, Verbasterd.
to Deglutinate, v. a., zie to Unglue; to
Undo ; to Slacken.
Deglutition s. Inzwelging, yr.
Degradation, s. Verlaging, Vermindering
in rang, Degradatie. * —, Ontaarding,
Verbastering. *
Vertnindering in
waarde, yr.
to Degrade, v. a. Verlagen, In rang verminder-en. , In waarde doen 3,ernsinderen; a.) to — one from one's
nobility, Iemand van zijn' adelstand
berooven; 2.) Gold is degraded INTO
silver, Goud words tot zilver verminderd.
Degradement, s. Afzetting, yr.
Degrading, adj. (Degradingly, adv.) Onteerend , Vernederend.
Degree, s. Trap ,m.; By degrees, Trapswilze. *— , Graad, Trap , m., Mate,
y r. * Graad, Rang, tn. *—, van
bloedverwantschap, Grand, (op- of of
klimming,) m. *—, in de meetk.,-drie
honderd zestigste gedeelte tens cirkels ,
Graad ,
Degustation , s. Proeving, yr., Proevon, 0.
Dehiscence , s. Gaping, Opening, yr.
Dehiscent, adj. Gapend, Openend.
to Dehort , v. a. Afraden; to — one
FROM unbelief, Iemand ran ongeloof
afrnanen.
Dehortation, s. Afrading , yr.
Dehortatory,, adj. Afradend.
Dehorter, s. Afrader,,

Deicide, s. Godsmoord.*—,Godsmoorder,
Godsmoord,ter, yr.
Goddelilk.
Deific, adj. Vergodend. *
Deification, s. Vergoding, vr.
Deiform, adj. In goddelilke gedaante.
to Deify, v.a. Vergoden ; fig. Vergoden, Hemelhoog verheffen, Een' afgod maken van.
to Deign, v. n. Zich verwaardigen. *—,
v. a. Toestaan, Veroorloven. opmerkzaamheid waardig keuren.
to Deintegrate, v. a. In zone bestanddeoBederven.
len verminderen. *
Deiparous, adj. Eenen god barende.
Deipnosophist , s. Wilsgeer, die aan tafel
sprak , tn.
Deism, s. Godisterij, yr., Deismus, o.
Deist, s. Godist , Deist, m.
Deistical, adj. Godistisch, Dastisch.
GoddelirkDeity, s. Godheid. *
held, yr.
to Deject, v. a. Neirslagtig maken. *—,
Bedroeven.
Deject, adj. 1Veerclagtig.
Dejected, adj. Neerslagtig, Bedroefd,
Treurig.
Dejectedly, adv. 1Veirslagtig.
Dejectedness, s. Neirslagtigheid, yr.
Dejection, s. Neérslagtigheid. *—, Onbekwaamheid, vr. * — in de geneesk.,
Stoelgang, m.
Dejecture , s. Afgang, m„ Uitwerpsel
(door stoelgang), o.
Dejeune, s. Ontbojt, o.
to Dejerate , v. a. Bij hoog en laag
zweren.
Dejeration , s. Zweren, Doen van een'
eed, o.
De jure , adv. Rechtens.
Delaceration , s. Verscheuring, yr.
Delachrymation a. Traning der oogen, yr.
Delactation, s. Spening, yr.
to Delapse, v. n. Nedervallen.
Delapsed, adj. Narvallend, Neirhangend.
Delapsion, s. Nedervallen, o.
to Delate , v. a. veroud., Vervoeren.*—,
Aanbrengen, Aangeven, Verklikken.
gebrulk.,Vervoering.
De lation ,
* —, Aangi ft , Verklikking, yr.
Delator, s. Aanbrenger,, Vet klikker,
Aangever,,
to Delay, v. a. Uitstellen, Verschuiven.
Ophouden , Tegenhouden. 4
*
v.
Verhinderen , Doen mislukken. *
n. Ophouden , Uitscheiden.
Delay, s. Uitstel, o. *—,Ophouding,yr.
Delayer , s. Uitsteller, tn.
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Delayment , s veroud., zie illnderance.
Dee , (Lat. geb. wijs,) Doe ult.
Deleble , adj. Uitwis chbaar. * — , Beschatligbaar.
Delectable , adj. flan.,enaam , VerrukkeTO the in .tIlective faculty,
liik ;
4angenaam voor het verstand ;
TO
behold, Aangenaam on; to beschouwen.
Delectableness , s. Kerrukkajkheid ,
Aangenaamheid, yr.
Delectably, adv.. zie Delectable.
Delectation, s. Vet maak, Genoegen, o.,
Geneugte, yr.
Delegacy, s. lveinig gebruik., zie Delegation in de laatste ,5eteek.
to Delegate, v. a. Afraardigen,
gen , Bevolmagagen. *—, Opdragen
Toevertrouwen; to — something To one,
lemand lets opdragen.
Delegate, adj. Afgevaardigd , Bevolmag, s. iftgevaardIgde , m.
tigd. *
Delegation, s. Afraardigtng, BevolmagOverdragt , OverwlIzing ,
aging. *
( van eene schuld op een' antler'). *
Cotrmissie van afgevaardigden , yr.
Delenifical , adj. Pijn,tillend.
to Delete, v. a. Uitschrapten, Doorhalen.
Deleterious, adj. 1/-ei nielend , Doodelijk.
Deletion, s. Uitschrapping, Doorhaling,
Vernieling , yr.
Deletory,, s. Heigene uitdelgt.
Delf, s. /Win , sr.
Dell, s. (Delftsch) aardewerk , o.
to Delibate , v. a. Slurpen.
Delibacion , a. Proeve , y r., Proeffe, o.
to Deliberate, v. n. Overwegen, Beraadslagen , Orerleggen ; to - ON a matter,
Over eene zaak beraadslagen. v. a.
Overwegen Beraadsiagen.
Deliberate , adj. ( Deliberately , adv.)
Voorzigtig , Behoedzaam, kVelberaden.
Deliberateness, s. Voorz igtigheid, Behoedzaatrheld , Welberadenheid vr.
Deliberation, s. Overweging,Orerlegging,
Beraadslaging, yr.
Deliberative , adj. Overwegend, Beraadslagend. * — , s. Over en weer betoogende
ontwikkeling van een voorstel ,
Deliberatively, adv. Bedachtzaam.
Delicacy , s. Lekkerbeid, Aangenaamheid
van smaak.*—,Lekkernij.*—,Teederheid
van gestel, (tegenstel 1. van Grof held.)
* —, Keurigheid. *
Netheid. *
Kieschherd (in het betrachten der welFijnheid , yr.
voegel)kheid). *
Delicate, adj. (Delicately, adv.) Lekker,
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Aangenaarn van sm. aaA.', Keurig.

,
.Teeder
Lekk'er, Op lekkernii en gezet.
van gestel. * — , Keur;g.*—, Net. *
Kie,ch ( in het bt.trachten der welvoegehjkheid ); —ill the point of honour ,
Kiesch 1,p het punt van eer.
Delicateness , s. , zie Delicacy.
Delicaces s. plur. Lek kernijen. * —,
Zeldzaamheden , y r. mose y ., Kcurige
dingen , o. meerv.
Delices , s. plur. veroud., zie Delicates.
Delicious, adj. ( Deliciously , adv.) B ijzonder geed van smack, Lekker, Zeer
Keurig,
, Bekoork k. ( te , vr.
Deliciousness, s. Aangenaamheid,GeneugDeligation, s. in de heeik..Verbinding,vr.
Delight, s. Vermaak . o., Geneugte, yr.,
Weilust , ;v.; — AT , a.) Genet of Wellust over ; 5.) — AT seeing, Len behagen
om to zien.
to Delight, v. a. Behagen , Bekoren ,
Verrukken; to — one WITH, lemand
bekooren sect, door ; to Be delighted
WITH a thing, Met jets ingenomen
* , v. n. Genoegen scheppen, Wellust
vinden (in lets); Bees — in flowers,
De bijen scheppen behagen in bloetnen.
Delighter,, s. Iemand , die genoegen vindt
of gee ft.
Delightful, adj. (Delightfully , adv.)
Vert ukkeilik , Bekoorlijk.
Delightfulness, s. Verrukkelaheid ,
koorlijkheid ,vr.
Delightsome, adj. (Delightsomely, adv.),
zie Delightful.
Delightsomeness , s., zie Delightfulness.
to Delineate, v. a. 1-ij schild., Den omtrek
van ... ontwerpen, Schetsen, Ontwerien ;
fig. Afschetsen , Beschrijven.
Delineament , s. weinig gebruik., zie
Delineation.
Delineation , s. boil schild., Schets, yr.,
Eerste omtrek, tn. *—, Beschrtjving, yr.
Deliniment , s. Vetzachting , vr.
Delinquency, s. Pligtverzuim , o.,
daad , Wandaad , vr., Vergrijp , o.,
Overtreding , vr.
Delinquent , adj. Zijn' pligt verzuimend.
* —, s. Misdadiger,, m. worden.
to Deliquate , v. n. Smelten, Ontbonden
Del ,quation , s. Smelting,Ontbinding, vr.
to Deliquesce , v. n. (Vochten uit de lucht
aantrekken en daardoor) Smel ten en
vloeibaar worden.
Deliquescence, s. Smelting , y r., zits
to Deliquesce.
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Deliquescent, adj. Smeltend, zie to Begoochelen. * — , Te leur sullen; T.)
Deliquesce.
to Be deluded BY , Bedrogen of .Begooto Deliquiate, zie to Deliquesce.
cheld wotden door; 2.) to — one INTO,
Deliquiation , zie Deliquescence.
Demand verleiden tot.
Deliquium , s. Smelting ,(gelijk kalkach- Deluder, s. illisleider, Bedrieger, m.
tige stoffen. door middel van de vochtig. Deluge , s. Groote en algemeene overstroo-

held der plaatc,) vr. * — , Gesmolten
of vloeibaar ligchaam , o. * —, in de
geneesk., Flaatiwte, vs". , zie Syncope.
Delirament , s. Vlhoofdighcid.*—,Raaskalling vr.
Delirancy, s. veroud., Zotheid, yr., Stiffen , o.
to Delirate , v. n. Ifien, Qlhoofdig zijn;
fig. Raaskallen.
Delirious, adj. IJ1hoofallg.
Deliriousness, s., zie Delirium.
Delirium, s. IJ1licoftligheid, vr.
Delitescence , s. Vet borgenheid , yr.
to Delitigate, v. a. Beknorren,Uitschelden,
to Deliver , v. a. Bevrijden , Verlossen.
s—, eene 'vrouw in barensnood helpen,Ver-

lossen. * — , Redden. * — , Overleveren , Overgeven , Afgeven. * — ,
Geven , Aanbieden. * — , Ui ten, Uitspreken,Voordragen;I.)to— FROM captivity,
Uit de gevangenschap verlossen; a. ) to
- IN trust , In bewaring geven ; 3.) to
— one INTO the hands (it' another, Ieeland in eens anders handen overleveren;

4.) to — one OUT of the hands of an
enemy, Iemand uit de handen van eon'
inland verlossen ; 5.) to — °vim , a.)
Overgeven, Overleveren (aan, to); b.)

Overbrengen ; c.) Overgeven, 41keven
(aan, to); 6.) to — UP , Overgeven,
Overleveren (aan. to), Uitleveren.
Deliverance , s. Bevrijding, Verlossing;
fig. van eene vrouw in barensnood, Bevalling . Verlossing. * — , Redding
* — , Ore, gift, Overlevering. * — ,
Voordragt(van eene redevoering ),yr.*—,
Overbrengen (van eene boodschap), o.
Deliverer , s, Verlosser. * — , Redder.
* —, Uitspreker, tn.
Delivery, s. Bevtilding, Verlossing; fig.
Vet Jesting , Kraam. * — , Overlevering,
°Ye? gift. * —, Voordragt (van eene redevoerIng of boodschap), yr.
Dell, s. Vallei , Delle, vr.
Delph , s. Aardewerk , o., zie Delf.
Delphian, Delphic, adj. Delphisch; fig.
Orakelachtig.
Deltoid, adj. Dehavormig. * —, s. in de
ontleedk., Deltavormigespier,vr.
Deludable, adj. Misleidbaar.
to Delude, v. a. glisleiden, Bedriegen ,

ming, vr. * —, in de bijbelsche gesch.,
Zondvloed , tn.; fig. Groote ramp, vr,
to Deluge , v. a. Overstroomen; The

northern nations deluged the Roman
empire WITH their armies, De noorde-

lijke nation overstroomden het Romeinsche rick met hunne legers.
Delusion , s. Bedrog ,o.* — , Misleiding.
* —, Hersenschim , Begoocheling , yr.
Delusive, adj. Bedtiegels'k.
Delusiveness , s. Bedriegelijkheid, yr.
Delusory, adj., zie Delusive.
Deluvial,Deltivian, aci j.Van den zondvloed.
De/uvium, s. Laag zand , enz., door dem
zondvloed veroorzaakt , yr.
Demagogue, s. 14,1kstnenner, tn.
Demain, s. Domein, o.
Demand, s. Eisch , m., Vordering , yr.
* —, in regten, Eisch, in.*—,Vraag,
yr. *—, in den kooph., als : The —p()a
this commodity increases daily, Er is
van dag tot dag meer vraag naar die
waar.
to Demand, v. a. Eischen, Vorderen. *—,
Vragen; to — something or one, kit
van iemand vragen of eischen.
Demandable, adj. Eischbaar.
Demandant , s. in regten, Fischer, va. ,
Eischeresse, yr.
Demander, s. Eicher, Vorderaar. • •—,
Vrager, * —, Die naar eene koopwaar
vraag doet.*—, Dinner, tn.
Demarcation, s. Grenslijn, yr.
Demean, zie Demain.
Demean, s. veroud., Gcdrag, o. • —,
Houding, yr., Utterliik voorkomen, a.
to Demean, v. a. ah : to — one's self, Zich
gedragen ; to — one's self humbly TO
or TOWARDS one, Zich nederig omtrent
iemand gedragen. * —, 14rminderen,
Van minder waarde doer zijn.
Demeanour, s. Gedrag, o.
to Dementate, v. a. Krankzinnig ',taken.
Dementate, adj. Krankzinnig, Gek.
Demo ntation, s. Krankzinnigmakirg, yr.
to Demephitize, v. a. Van onzuivere
lucht reinigen.
Demerit, s. Onverdienstelijk gedrag, o. *_,
bij Dude schrifrers, Verdienste, yr.
to Demerit, v. a. Van verdienses berooven.
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Demersed, adj. Onder water gezet, Over- Demonocracy , s. Duivelregering, yr.
stroomd.
Demonolatry , s. Duivelvereering , DusDemersion, s. Ondetdornpeling, yr.
velaanbidding, yr.
Demesne, zie Demean.
Demonology , s. Beschrfiving van des
Demi-cannon, s. in het krfigsw„ zeker staat der duivelen , yr.
stuk geschut, als : —lowest, 3o ponder; Demonomist, s. Onderdaan des duivels,m.
— ordinary, pponder ; — of the great- demonstrable , adj. Bet oogbaar.
est size , 36 ponder.
Demonstrableness , s Betoogbaarheid.
Demi culverin, s. in het krijksw., zeker Demonstrably , adv. Duidellik , izie; Evistuk geschut, als : -- of the lowest size, dently.
9 ponder ; — ordinary, Stuk, dat eenen to Demonstrate ,= v. a. B etoogen.
kogel van ties pond en elf once scaler; Demonstration, s. Betoog, o.
— elder sort , Stuk geschut, dat eenen Demonstrative, adj. (Demonstratively,
kogel van twaalf pond en elf once adv.) Betoogend, Klaar ofDridelijk aan-

schiet.

wiizend, Klaarblijkelijk. * — , in de-

gang) , yr.

wfjzer,, tn.

spraakk., A — pronom, Eels aanwijzend
Demi-devil, s. Halve duivel, tn.
voornaamwoord.
Demi-god, s. Hal fgod , m.
Demi - gorge, s. Halve keel (of in- Demonstrator, s. Betooger. *—, OnderDemonstratory, adj. Kracht van. betoog
to Demigrace , zie to Emigrate.
hebbende, Bewiizend , Betoogend.
Demi-lance, s. Ligte lams, yr.
Demi-lune , s. in de vertingb... Halve Demoralization, s. Ontzedelifking, yr.
to Demoralize, v. a. OntzedelOen.
maan, vr.
to Demulce, v. a. veroud., I* erzachten.
Demi . man , s. Hallman, m.
Demulcent , adj. Verzachtend. * —, s.
Demi quaver, s., zie Half-quaver.
Demi-rep , s. Vt ouw van Yerdachte kuisch- Verzachtend middel , o.
to Demur, v. n. Twijf den. *—, Weiheld , yr.
felen, Huiverig ziin. * —, in regtszaDemise, s. Overliiden , Dood, m.
to Demise, v. a. BU zijn' flood schenken. ken , Door exception uitstel veroorzaken ;
a.) to — TO , a.) Tegenwerpingen map
• —, Vermaken.
Demi• semi - quaver , s., zie Half- demi- ken op ; b.) Twiffelen aan ; 2.) to
Zich ergeren over, * —, v. -UPON, a.
quaver.
bijmILTox, Betwijfelen, Twiffelen aan.
Demiss, zie Demissive.
Demur,
s.
7'iviifeling. * —, Weifeling,
yr.
Demission, s. Ontslag , o., Demissie ,
yr. * — , Uitstel, o.
Demissive , adj. Nederig.
to Demit, v. a. veroud., Laten vallen. Demure, adj. (Demurely, adv.) Stew.
Democracy, s. Volksregering, yr., Volk:- mig , Bedeesd.
to Demure, v. n. StemmigkOen. Aanm.
bestuur , o., Democratic, yr.
Hoewel die werkwoord yoorkomt, verdicts*
Democrat, s. Democraat, m.
Democratic, Democrntical, adj. nt eene het gebruik geene navolging.
yolksregering behoorende, Democra- Demureness, s. Sternmsgheid, yr.
Demurrage, s. bij schipp. , Vergoeding
tisch.
voor legdagen, Liggeld, o.
Democratically, adv. ,, zie Democratic.
De nocraty, s. veroud., zie Democracy. Demurrer, s. in regten , liapering, vr...
to Demolish , v. a. (gebouwen) 4fbre- * —, Besluitelooze, m.
Den, s. Hol , o.
ken , Otnverre halen, Sloopen.
to Den, v. n. In eon hot woven.
Demolisher , s. Slooper, tn.
Denary, adj. Uit lien bestaande, rental— f
Demolishment, s. Verwoesang, yr.
ig. * —, s. rental , o.
Demolition , s. .0breking, Stooping, OmYerrehaling (van gebouwen). • —, Per- to Denationalize , v. a. Niel racer alt
tot
eene zekere natie behoorende e"
vr.
woesting,
kennen.
Demon, s. Drivel, Booze geese, m.
Demoniac, adj. Duivelsch. • —, Van den Denay, s. veroud., illwilzing, Wagering,
drivel bezeten. • — , s. Bezetene, Ontzegging , vr,
to Denay, v. a. veroud., zle to Deny.
zu. en yr.
Dendrite, s. mineraal met de figures vas
Demoniacal, adj., zie Demoniac.
boomer; of struiken, Dendriet, m.
D-ernonian, adj. Drivel:ch.
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Dendroid, adj. Naar een' boom of heester Denouncement , s. Dreigende aankondi-

gellikende.

Dendrolite, s. Versteende boom of beester, m.
Dendrology , s. Natuurlijke historie der
boomen, yr.
Dendrometer, s. Boommeter, m.
to Denegate , v. a. ongebruik., zie to
Deny.
Denegation , s., zie Denial.
Deniable, adj. Ontkenbaar, Looclien-

ging , Bedreiging, yr.

Denouncer, s. Aankondiger (van een on-

geluk),

Dense, adj. Digt, In zijne bestanddeelen

digs zamenhangende.

Density, s. Digtheid, (regent:, van ills

heid,) yr.

Dent, s. Tand, (indruk als van een' tand
of van eene stompe punt,)
to Dent, v. a. Tanden, zie to Indent.
Dental, adj. Tot de tanden behoorende.
baar.
in de spraakk.: — letters, TandDenial, s. Ontkenning, Loochening. *—, *

Verloochening, Verzaking. * Weigering, yr.
Denier, s. Ontkenner, Loochenaar. * —,
Verloochenaar,, Verzaker. * Wei.
_geraar, m.
Twaalfde geDenier, s. Penning. *
deelte van een'shilling, o., Penny, m.
to Denigrate, v. a. Zwart maken, In
haat of Verachting brengen.
Denigration, s. Zwartmaking, yr.
Denization, s. Naturalisatie (van eenen
vreemdeling), yr.
GenatuDenizen, s. Vrii burger. *
raliseerde. *
Inwoner, m.
to Denizen, v. a. een' vreendeling in
de voorregten eons inboorlings stellen, Naturaliseren, Het butgerregt
geven.
Denominable , adj. Noembaar.
to Denominate, v. a. Noemen , Benoemen.
Denomination, s. Benaming, vr.
Denominative , adj. Benoemend. *—,
Len' naam hebbende.
Denominator, s. die eene benaming aan
lets geeft,Noemer , Naamgever. * —,
inzond. in de rekenk., Noemer (van eene
break), m.
Denotable , adj. Jan to duiden.
Denotation, s. Beduiding, Janduiding, yr.
to Denote, v. a. Beduiden , Aanduiden.
Denotement, s. Li/Stum p ., Janduiding,
y r. , Teeken, o.
Denouement, s. Ontknooping, yr.
to Denounce , v. a. Bedreigen. *
(met bedreiging) Aankondigen. * —,
Aanklagen, Beschuldigen; a.) to —
war AGAINST one, Een' oorlog tegen
ietnand afkondigen, verklaren ; 2.) to
—IT° justice, Bil het geregt aangeven;
Denouncing woe and death TO the
whole] caravan, De geheele karavaan
met ondergang en dood bedreigende.

letters, yr. meerv.

Dentaria, s. zeker kruid, Tandwortel, m.
Dentate, Debtated , adj. Getand, Met

puntjes gelijk tanden.

Dented, adj. Getand.
Dentelli, s. plur. in de bouwk., Zie
Billions.
Denticle, s. Tandje, Uitstekend puntje, a.
Denticulated, adj. Getand.
Denticulation , s. Getandheid, yr.
Dentiform , adj. Tandvormig.
Dentifrice, s. Tandpoeder, Taadpos4'er ,

Tandm Wel , o.

zie AlodilDerail s. Tandje, o. s lion.
m.
Tandmeester,
Tandarts,
Dentist, s.
Dentition, s. Tandenkrijgen, o. *

wanneer jonge kir:dere» tanden
krifgen, m.
to Dentize, v. n. veroud., Tanden wisselen.
Dentoid, adj. Tandvormig.
to Denudate, v. a. On:blooten, Naakt
maken; to — one's self oF, Zich oat.
does of ontblooten van.
Denudation, s. Ontblooting, yr.
to Denude, zie to Denudate.
to Denunciate, zie to Denounce.
Denunciation, s. Dreigende aankondi-

ging , Bedreiging. * — , Aanklag:,
Beschuldiging , vr.
, "Ian.
Denunciator . s. Bedreiger.
klager, Aangever, tn.
to Deny, v. a. Ontkennen, Loochenen.
Verloochenen , Verzaken. *
*
Weigeren, Ontzeggen ; to — something
TO one, Iemand lets weigeren.
to Deobstruct , v. a. van de oorzaken
eener yerstopping ofstremming ontdoen,
Openen.
Deobstruent , adj. in de geneesk. Ope,
nend. *
s. Openendmiddel, o.
Deodand, s. Zoen, (gelijk eertelds tot
eenig godvruchtig einde bestemd wend,

236

DEOP

in geval een Christen buiten mensche4ke schuld een' geweldigen dood had
ondergaan,) m.
to Deoppilate , v. a. weinig gebruik.,
zie Deobstruct.
Deoppilative, adj,, 2.1e Deobstruent.
to Deosculate, v. a. Kussen, Zoenen.
Deosculation, s. Kfissen , Zoenen, o.
to Deoxidate, v. a. Ontzuren.
Deoxidation , s. Ontzuring, vr.
to Deoxydize, zie to Deoxydate.
to Deoxygenate, v. a. Van de zuurstof

bevrijden.

Deoxigenation, s. Bevrfiding van de

zuurstof, yr.

Depaint, v. a. Afichilderen, (zoo wel in

den eig. zin van Schilderen, als in dien

van Beschrifren).
Depart, s. Vertrek, Afreis , yr.; fig.

Dood, tn., Overhiden, o.
to Depart, v. n. Vertrekken. * —, Af
gaan (van eenige gewoonte of van een
gevoelen). * —, Afvallen, Afvallig
worden; fig. Vertrekken, Overlijden,
Sterven; I.) to -- AWAY, Weggaan;
( Aanm. Dit AWAY, dat slechts ter versterking schijnt to dienen, komt bij de
latere schrijvers niet weer voor;) 2.)
to • FROM, a. Vertrekken van
(naar ..., TO . . . ; b.) Afgaan of
Afwiken van; c.), erlaten, Verzaken,
Afvallen van. * —, v. a. Verlaten.
Depart, s. Illetaalscheiding, yr.
to Depart, v. a. in de scheik., Scheiden.
Departer, s. bij scheik. , Netaalscheider, tn.
Department, s. vak van bezigheden Bens
staatsdienaars , Deiattement. * —,
Departement,o.,Provincie,vr.*—,Vak,o.
Departmental, adj. Departementaal, Provinciaal, Gewestelijk.
Departure, s. Vertrek, Afreis, yr. ; fig.
Dood, m., Overlijden, o. * —, Afval,
ni., Verzaking, y r.; — FROM, a.)
Vertrek van; b.) Verlaten of Vetzaken van.
Depascent , adj. Weidend, Grazend.
to Depasture , v. a. Afweiden, Afgrazen. * —, v. n. Weiden, Grazen.
to Depauperate , v. a. Verarmen, Arm

waken.
Depectible, adj. Klererig of Aaneenkle-

vend en voor uitzetting vatbaar (gelUk
dik naar, wanneer het gekamd word°.

to Depeinct, v. a. bij SPENSER , zie to
Depaint.
to Depend, v. n. Ajhangen , zie Athan-

DEPL
gen ir het andere deel; to • ON,
UPON , a.) ilfhangen van; b.) Zich

verlaten sip , Vertrouwen op, Staat maken op.
Dependant, s Afhangeling, sn. en yr. *—,
Arnie drommel, m.; A — ON a minister,
Less affscisgel,ng van eels' minicter,,
Dependeuce, Dependency, s. Afhaneng,
Afbangset Hetgeen aan iets
yr. *
Betrekking van eene
hangt, o. *
zaak tot eerie andere, nit Welke
voortvloei t. *
Alhankelij kheid, OnVertrouwen,
dergeschiktheid, yr. *
o.; t.) — FROM, Afhangen of Nedrhangen -,'an; 2.) - ON, UPON, a.).dfhankelijkireid of Afhangen van; b.)
Vertrouwen op.
Dependent, adj. Neerhangend. *—,Afhangend, Afhankelijk ; to Be — ON or
UPON one ( FOR something), Van iemand
afhangen (ten aanzien van lets).
Depender, s. Afhangeling, ns. en yr.
Deperdit, s. Verlies, Verlorene, o.
Deperdition , s. Verlies, o., Verminder ing , yr.
to Dephlegm, v. a. bij vroegere schrijvers, zie Dephlegmate.
to Dephlegmate, v. a. Van slilm one-,

doen. * —, Van waterdeelen zutveren,

Overhalen, zie to Rectify.
Dephlegmation, s. Zuiveringvan water•
deelen door aanhoudende overhaling,
yr., zie Concentration.

Dephlegmedness, s. bij vroegere schrijverc, Het ontlast zojn van skim.
to Dephlogisticate, v. a. Van het beginsel der ontvlarnbaarheid herooven. Aanm.
Wat men vroeger Dephlogtsticated air
noemde, beet thans Oxygen gas of Vital air.
to Depict, v. a. Schilderen.
to Depicture, v. a. Schilderen.
to Depilate, v. a. Ontharen.
Depilation, s. Ontharing , yr.
Depilatory , adj. °nasal end. * , s.
Middel om het naar to doen uitvallen, o.
Depilous, adj. Haar-loos.
Deplantation, s. Verplanting , yr.
Depletion, s. Lediging , yr.
Deplorable, adj. Bets eurenswaardig, Be-

schreijenswaardig, B ejammerenswaardig,
Beklageltik Jammer 10. *—, Rllendig,
Slecht ; — nonsense, jammerliike wartaal , yr.
Deplorab l eness, s. Beklagelo.ikheid, jammerlijkheid, y r., zie Deplorable.
Deplorably, adv., zie Deplorable.
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Deplorate, adj. verottd., In fammerlfiken!
of hopeloozen toestand.
Deploratiou , s. Etjanamering, Betreuring , yr.
to Deplore , v. a. Betreuren, Befamme-

ren , Beschreijen, Beweenen.

Deplorer, s. Beklager, Betreurder, m.
to Deploy, v. a. in het kri.,g,w.,Uitbrei-

den, Deploy.,ren.
DepiiiffiaLion s. Ontvedering, Uitplukking der vederen. * de heelk.,
()Bona, ing der wenkbraauwen ten gevolge
eener zwelling aan de oogleden, yr.
to Depluine, v. a. Ontvederen, Plukken.
to Depolarize, v. a. De polariteit (zie
Polarity) benemen.
to Depone , v. a. Ten onderpand geven,
Deponeren.

Deponent, adj. in de Latijnsche spraakk.,
ale : A verb —, Een werkwoord met een'

lüdenden vorrn en eerie bedrijvende beteekenis, o. * s. in regten , Getuige ,
die eerie beeedigde verklaring af Mgt ,
DePosant, m. zie Verb deponent.
to Depopulate, v. a. Ontyolken. *—,
v. n. Ontvolkt worden.
Depopulation, s. Ontvolking yr.
Depopulator, s. Ontvolker, m.
to Deport, v. a. as : to — one's self,
Ziele gedragen. * bijvroegere schrijvers, tregvoeren ; He was deported TO
Spain, tloy werd naar Spanfe gevoerd.
Deport, s. bij MILTON, Gedrag, o. *—,
Houding, yr.
Deportation, s. Verbanning, yr. inz.
Verwifzingnaar eenig afgelegen gedeelte
des gebieds , Deportatie, yr. ; — for
ever INTO a foreign land, Eeuwigeverbanning naar een vreerrid land.
Deportment, s. Gedrag, o.
Houding , yr.
Depesable, adj. Al to zetten.
Deposal, s. Afzetting, vr.
to Depose , v. a. Nederleggen. *
Afzetten, (van eenig ambt ) Ontzetten.
, Getuigen, Verklaren. * v. n.
Opgeven , Verklaren, Getuigenis afleg; en.
D, pose:, s. Die afzet , enz.
to Deposit, v. a. Nederleggen, Op den
grond leggen. *
Neaerleggen, Ter
Uitbewaring geven, Deportee en. *
zctten, Uitdoen, Op interest zetten,
Afleggen, Yerliezen.
Plaatsen. *
Deposit, s. Hetgene men ter bewaring
Pand, Onderpand,
he,,ft gegeven. *

o. *
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Staat van hetgene tot pandver-

strekt, m.

Depositary, s. Bewaarder vast eenig ter

verzekering gegeven ondetpand, Depositaris , tn.
Deposition , s. Bededigde getuigenis. *—,
Afzetting, van een amb; , yr.
Depository, s. Plaats, waar iets terve?...
zekering in berusting gesteld is, Bewaarplaats , vr.
Depositum, s. Toevertrouwde, Pond, o.
Depot, s. in het krilsw., Depot, o.
Depravation, s. Bederving, Slechtmaking.
Ontaardipg, Verbastering. * —,
*
Ontaardheid, Bedorvenheid 2 yr. , Bederf, o.
to Deprave, v. a. Bederven, Slechter
maken.
Depraved, adj. (Depravedly, adv.) Snood
Bedorven. "—, Snood.
Depravedness, s. Bedorvenheid. *
Snoodheid, yr.
Depravement, s. Bederf, o,
Depraver, s. Bederver , m.
Depravity, s. Bedorvenheid. *— , Snoodheid, yr.
to Deprecate, v. a. 4f bidden, Om bavrijding van ... bidden. * — Om
genade bidden.
Deprecation, s. Afbidding (van eenig
onheil). * Smeekbede, Verschoofling , vr.
Deprecative, adj. Afbiddend, Biddend.
Deprecator, s. Die afuidt.
Deprecatory, zie Deprecative.
to Depreciate, v. a. In prijs doers verminderen ; van bier: Verachten. *
v. n. In waarde verminderen.
Depreciation, s. Vertnindering van priit
of waarde. * —, Vet achting, yr.
Depreciative, zie Undervaluing.
Depreciator, s., zie He that depreciates.
to Depredate, v. a. Rooven, Plunderen.

Verwoesten, Verniclen. *—, Ver*
slinden.
Verwoesting, yr.
Depredator, s. Roover. * — , Verslinder,, m.
to Deprehend , v. a. In den knip kr#Ontgen, Onverhoeds vangen. *
dekken, Te weten krtgen.
Deprehensible, adj. Blootgesteld om onverhoeds gevangen to worden. * —,
Blootgesteld om gegrepen of ontdekt is
worden.
Depredation, s. Roof, m. *
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Deprehensibleness
Geschiktheid om

gegrepen te worden. *
Geschiktheid
orb ontdekt te worden, yr.
Deprehension , s. Vatten, Grilpen, o.
•
Ontdekking, yr.
to Depress, v. a. Nederdrukken. * —,
Laten y allen, Nederiaten. * —, Olderdrukken , Verdrukken.
Depression , s. Nederdrukking. *
Nederlating. * — , Onderdrukking.
•
, in de stelk , Vereenvoudiging van
eene reeks. * —, in de sterrek., Laagte
(van eene ster of planeet beneden den
gezigteinder), yr.
Depressive, adj. Nederdrukkend.
Depressor, s. Onderdrakker, Verdrukker,
Knevelaar,, m. *
in de ontleedk.,
Neérwaarts drukkende spier, yr.
Deprivable, adj. Beroofbaar.
Deprivation , s. Berooving, yr. • —,
Verlies, o.
Afzetting van een'
geestelvke, yr.
to Deprive, v. a. Berooven, Ontnemen ;
to — OF, a.) BeroOen van ; b.) Bevrijden of Ontheffen van. *
men, Doen missen. * --, Ontzetten, Verlessen. *—, Ontzetten, Afzetten.
Deprivetnent , s. Verlies, o.
Depriver, s. Beroover,
Depth, s. Diepte, Diepheid. s—, Diepte,
Drepe plants. * Diepte, Onpeilbare
diepte, y r., .dfgrond, m. *—,Diepzinnigheid, Duisterheid, yr. *—, Midden
of Hoogste trap van een faargetifde,
bijz. van den winter, ale: In the —
of winter, In lies harsie van den winter. * alc: — (of a squadron or battalion, getal gelederen in Welke een eskadron of batalion gesteld is), Diepte
van een bataljon, yr.
to Depthen, v. a. veroud., Diepen, Dieter maken.
to Depucelate, v. a. weinig gebruik.,
Ontmaagden.
Depulsion, s. TVegstooting , yr.
Depulsory,, adj. Wegstootend,
rend.
to Depurate, v. a. Zuiveren.
Depurate, adj. Gezuiverd. * —, Zuiver.
Depuration, s. Zuivering, Schoonmaking,
Ye. * biz. in de heclk.,Zuivering
eener wonde van den ester, yr.
Depuratory,, adj. Zuiverend.
to Depure , v. a. veroud. , zie to De-
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Deputatie, vr. *—, Stedehouderschap,o.
to Depute , v. s. Afvaardigen , Bevelmagtigen.
Deputy, s. Stedehou der, Onderkoning.*—,
Afgevaardigde, Vertegenwoordiger,
hoeveelheid doen)
toDequantitate,
vermitideren.
to Deracinate , v. a. Ontwortelen; fig.
Uitroeijen.
to Deraign , v. a. veroud., Regtvaardiongeregeldheid brengen5
gen. *
Pan den gewonen gang doen afwitieen.
Deraignment, s. Regtvaardiging. *
iffbrenging van den gewonen gang van
zaken. * Verlattng van een ambt.
*—, Vcrzaking van eene godsdienst , yr.
to Derain, zie to Deraign.
Derangement, s. Wanorde.

•—,

Verstandsverbijstering, Krankzin-nigheld, yr.
Deray,, s. veroud., Rumoer, o.
Derelict, adj. Vrielvillig verlaten. • —,
s. in regten, Verlaten goed. *—, Door
de zee aroog gelaten land, dat voor hey
gebruik geschskt is o.
Dereliction , s. Verlating. • —, Verlatenheid, yr.
to Deride , v. a. Belagchen, Bespotten
Met ... den spot drjven.
Derider, s. Bespotter,
Derision, s. Belagching 7 Bespotting, yr.,
Gekscheren, o.
Derisive, adj. Den spot driivende,Spottevd.
Derisively, adv. Spottend.
Derisory, adj. Spottend, Bespottend.
Derivable, adj. Af te leiden ; a.) — from,
a.) Af te !eider; van ; b.) Te trekkev
van ; c.) Op te maken nit; a.) ON, UPON, Over te erven op.
bijz.
leiding, y r.
Derivation, s.
in de spraakk., Afleiding (of Aanwffzing der afstamming van een woord).
in de geneesk., Afleiding ofVer*
plaatsing van vochten, vr.
Derivative, adj. Afgeleid.*—, s.Afgeleid
woord, o.; Honestus is a — FROM honor,
Honestus is afgeleid van honor.
Derivatively, adv. Bij wilze van afleiding.
to Derive, v. a. Afleiden, Een' anderen
Afleiden, De at:
loop doen lumen. *
stamming van ... aanwijzen , bfjz. in
de spraakk.; 1. ) to —from, a.) Afleiden van ; From whence do you — this
word ? Van waar leidt gü dit woord al?
pus ate.
b.) Ontleenen aan; 2 to -- INTO,
Deputation, s. Afvaardiging, Bevolmag- Leiden of Afvoeren in ; 3.) to —
v. n. ca.
tiging.
* — , de afgevaardigden, To , Mededceien can. *
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cend on. , v. a. Alvan, iffklimmen.
FROM , a.)roortspruiten (tit; b.)Komen Descendant , s. iffstanameling, m. en yr.;
of Afkomen van.
— or Abraham, iffstarnmeting van ifDeriver, s. "'fielder, m.
brahatn.
Dermal. adj. Van de huid ,
Descendent, adj. Nederwaarts komeod,
Dernier, adj. in regten, ale : The —re- Hellend, .tifstammend ; — or ,
sort , De hoogste instantie , von wake st g van.
niet te apelleren is, Iles laatste ressort. Descendible, adj. Dat af te gaan of /If
to Derogate , v. a. In aanzien of te klimnien is; Ts that mountain —?
kracht of waarde verkor en ; to — a Kan men dien berg afgaan? * — , Bj
law, Eene wet krachteloos waken, (door erfenis overgankeli,k ; TO the eldest
eene nieuwere verordening inbreuk op son, Over te erven op den oudsten zoon.
dezelve waken.) * v. , als to - Descension , s. ilfgang , Nedergang, m.;
Verbas teFROM a.) Vet kleinen ; b.) Vernederen ;
fig. Vermintiering ,
c.) Lasteren. *
ring, yr. *—, ,n de sterrek., OnderOntaarden.
Derogate, adj. In aanzien, kracht of gang van een hemelligchaam, tn.
waarde verminderd.
Descent, s. ilfg_ang , Nedergang. • —,
Derogately, adv. b# SHAKSP., zie Dero- ilfgang , m., Haling , yr. * — , Overgatively.
gang boj erfenis , tn. * — ,Afstamming,
Derogation , 8. Inbre.k, 4fbreuk, Ver.
Nageslacht , o. * — , Graad,
*
korting , yr.; T. ) — FROM, a.)Verkki- Trap van of ramming, , (Pita n-

r,ing ofVermindering van; b.) Bekorting de lijk e)landing , vr.; a.) - FROM, Afin ; 2. - OF , Vermlndering van. Aanm. stammIng van; 2.) ON , Landing op.
Schoon men zelfs bij goede schriivers TO Describable, adj. BeschrfireliA, Beschrirl
in plants van FROM aantreft, verdient Nor.
het laatste ecliter verreweg de voorkeur. to Describe, v. a. Besrhrijven, Eene lily

Derogative , adj. (Derogatively , adv.)

Inbreuk makend, ilfbreuk doende,Verk,rtend.
Derogatorily, adv. Nadeelig.
Derogatoriness, s., :de Derogation.*—,
Benadeelii g, yr.
Derogatory, adj. Verkortend, Nadeelig;
- FROM, TO, Nadeelig voor, Aanm.
Vr,eger bezigde men ook AGAINST.
Dervis, s. Tut ksche monnik, Dervi . , in.
Descant , s. Lied of Gezang met variahien
fig. Uitgewerkte verhands ling,
Redevoering , vr.; A—ON a person or
thing, Eene verhandeling o yes- iemand
of iets.
to Descant, v. n. Iv het I reetle ov , r eene
zaak spreken,verhandelen, twiftlen.*—,
Recevoeren; to — ON , a. ) Spreken r;
b.) ilanmerkingen waken r p.
to Descend, v. n. Nederkomen, ,yelfkom, n.
* Dalen. *—, Vallen. * 41fstammen; a. ) to — FROM , a.) iffkornen van;
b.) .iffdalen van ; c.) ilfstammen van;
a.) to —
INTO, Zich begeven of
Ga n Nederdalen in; 3.) to —ON, a.)
ilfkomen op , Are :erk
n op; b.) Ov, rgaan op ; c.) ilanva lien (op); d.) Landen op ; 4.) to — THROUGH , .4fgaan of
Nederda en door ; 5. ) to — To, a-)
Overgaan tot; b.) ilfda'en tot; 6.) to
-- UPON Nederda en op, zie to Des-

vormen ; A torch waved about the head
describes a circle, Eene fakkel om het

hoofd gedrild beschrtit eenen cirkel.*—,
Beschrijven , In zojne kenmerken doers
kennen ; She described him to me,
Beschrfiven,
besclireef hem
M 4,1".

*

Omstandig in een geschrtft verhalen ;
He describes the troubles of the state,

Hij beschrifft de onlusten van den stoat.
* — , Besch, ,ü'ven , (in tegenst. ran Bepalen,) Op eenemeer wfidloopige wifzit
kenmerken ; to — INTO, Verdeelen in.
Describer, s. Beschrfiver,,
Descrier, s. Ontdekker, m:
Description, s. Beschrey ing , yr., zie tO
Describe.
Descriptive , adj. Beschriivend; A story
- OF the age, Een verhaal, hetwelk

tie eeuw beschrilft.

Descriptively, adv. Op eene beschriivende
wijze.
to Descry, v. a. Ui'vorschen, Van verrs
nasporen. * —, Ontd,kken, (iets dat
verwijderd of verborgen is) Gewaar warden.
Descry, s. bij SHAKSP., Ontdekking, yr.
to Desecrate , v. a. Ontwijden, On heals-

(eene gewiftie zaak) Tot een
gen. *
ongewijd gebruik bestemmen.

Desecration, s. Ontwiiding, Onthe iliging, yr.
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deele van iemand , Aanslag, tn. *

Ontwerp , Plan , 0., Schets , ( eons kunstenaars ,) yr.
Designable , adj. Onderscheidbaar. *
Aanwijsbaar.
,
to Designate, v. a. Aa nwilzen. *
Onderscheiden. * Benoeme n1Kiezen;
to — one FOR or TO , Iemand benoemen
your, tot.
Designation, s. Onderscheiding.*—,Aanwijzing,vr. —, Ocgmerk, Voornernen,
o. * , Bestemming , yr.
Designative, adj. Aanwi)zend, Bepalend.
Designedly, adv, Voorbedachtelille, Willem en wetens.
Schetser,
Designer, s, Ontwerper. *
gmaker, m.
D esertless , adj. (Desertlessly,, adv.) * ,
adj.
Verraderliik,
BedrieDesigning,
Verdiensteloos.
to Deserve, v. a. Verdienen, Waardig gelijk.
zijn, (hetzij goed of kwaad, belooning Designing, s. Teekenkunst, yr.
Designless , adj. (Designlessly,, adv.)
of straf, loch bijz. ten goede;) to
Zonder oogruerk, Onvoorbedacht, Doel—somethingfr
FROM, lets aan of bij
iemand verdienen. * , v. n. Belooning loos.
verdienen, Zich verdiensteltik tn , ,ken ; Designment , s. Voornemen, o., Bedoeto — well or one's country, Zich bij ling, y r. * —, Aanslag, Viiandelifice bedoeling, yr.; A — AGAINST ,
Pin vaderland verdienstel0 makers.
Schets,
Een aanslag op, tegen. *
Deservedly, adv. Naar verdienste.
Deserver, s. Die belooning verdient, y r., Ontwerp, o.
Slot,
Elude,
o.
Desinence , s.
Verdienstelijk roan,
Deserving, adj. Verdienstelijk,Waardig; Desinent , adj. Eindigend, Uiterst, Benedenst.
• OF, Die of Dat erdient.
Desipient, adj. Speelziek.
Deservedly, adv. Verdienstelijk.
Desirable, adj. Wenschela, Begeerlijk.
Deshabille, zie Dishabille.
Aangenaam , Genoegelijk; It is
Des:,.cant , s. in de geneesk.,0pdroogend *
a thing — To you, Het is eene wenmiddel, o.
schelilke zaak voor u.
Desiccation , s. Opdrooging, yr.
Desirableness , s. Wenscheijkheid, yr.
to Desiccate, v. a. Opdroogen.
Desire , s. Wensch, Verlangen, o.,
Desiccative , adj. Opdroogend.
Begeerte , y r.; e.) I feel a -FOR your
Desiderata, s. pl., zie Desideratum.
esteem, Ik gevoel begeerte naar uwe
to Desiderate , v. a. Verlangen, Wenschen,
achting; 2.) to Have a — OF, Eene
Begeeren.
Desideratum, s. (pl. Desiderata ,) Be- begeerte hebben naar of om te.
to
Desire, v. a. Wenschen, Verlangen,
geerde , o.
Begeeren. * — , Begeeren, Vrderen,
Desidiose , adj. Lui,Vadzig, Vaddig, Log.
, Verzueken, Gelasten.
to Design , v. a. Voorhebben, Voorne- Vragen.
wens zijn. * Voorhebben,Bedoelen. Desirous, adj. Verlangend, Wenschend;
1.
)
to
Be
—
or a thing , Begeerig naar
*—, Bestemmen, Tcewijden; to — for,
zijn; 2.) to — TO go , Begeerig
iets
.
a.) Bestemmen voor; b.) Bestemwen
om te gaan.
tot. Aanm. Vroeger bezigde men to Dehet krijgsw., Deserteren, Zane vanen
verlate, ; to —FROM the army , Uit of
Van het Leger deserteren.
Desert , s. (van to Deserve,)Perdienste,
Verdienstelijkheid , yr.
Desert, s. (van to Desert,) Woes* —, Eenzamc plaats , vr.*—, adj.
Wild, Onbewoond, Onbebouwd.
Deserter, s. Verlater. *—, bijz. in het
krijgsw., De,-erteur., on.
Desertful adj. Verdienstelijk.
Desertion, s. Verlating. * —, bijz. in het
krijgsw., Desertie. * , in de godgel., Wanhoop aan de bekeering door de
enade , vr.

sign a thing

TO

one, or one

TO

a thing, Desirously, adv., zie Desirous.
Desirousness, s. Begeerigheid, yr.
to Desist, v. n. Afstaan, Afzien; to —
FROM , Afzien van.
Desistance, s. Afstand, m.,
o.; Their— FROM giving any more,

Iemand voor lets, of lets voor ie,mand
bestemmen ; deze uitdrukking schlInt
meer en meer in onbruik te komen. *—,
Ontwerpen,Voornemen, Bedenken. s—,
Zantoonen,Onderscheitlen.
Ontwerp
Design, s. Poor -omen. *
Plan, o., Bedoeling, yr., bijz. ten na-

Hun afzien van meer to geven.

Desistive , adj. Eindigend, Besluiteud.

DESK
Desk , s. Lessenaar , m.
Perto Desolate, v. a. Ontvolken. *
woesten,
Desolate, adj. (Deso'atel y , Vv.) Onbevolkt. * — Owl,/ t , Ve: woost. * —,
Eenzaam. * , t , Bedroofd.
Desolater, s. OnmIker,, Verwee,:er, tn.
Mi.,treosDesolation, S. On trolking
tigheid , Bedrbef"i.ei.1 , yr.
Vet-woes:end.
*
— , BeDesolatory , adj.
droel end.
Despair , s. Wanhoop , Vertwiifeling, vr.;
- OF safety, Waiihoop aan het behold , yr.
to Despair, v. Iran h p en , VertwWelcn;
clan.
to — ()F ,
Despairer, s. Die ivanheopt.
bss sir PH. SIDNEY, WanDespairful
&pig , Hof
Despairing , adj. [Panto"; ig.
De s pairingly, adv. Op eerie warbopige
avyze.
to Despatch, v. a. ( Ifivercrdig) wegzenden , Afzonden. * — Naar de andcre
were Id zenden , Dooden , Afmaken.* ,
Blot speed verrig‘en. * — , Tee ziin beslag brengen , AfdJen , Ap4aken.
Despatch, s. Speed:go u;tvoering , yr.
* , Expresse , Coarser, Renbode, In.
, Depeche , Snetle boodschap , yr.
Despatcher, s. Die aldoet enz.
Despatchful, adj. Iji yaardig Ilaastig
4fverig.
Despection , zie Despiciency.
Desperado, s. Waaghals , tn.
Wanhopig ;
Desperate, adj. bid
- OF obtaining her, Wanhopende haatte zullen kriigen. * — , Vervi-viifeld ,
Vertwil fold ,
Wanhopig , flopeloos. *
Vet mete' , Roeke loos , Zander nadenken
op eigene veiligheid, * — , Vet word, Woeend. * —, 0 nhers telbaar , Llopeloos.
Desperately, adv. Ve weed , Weedend.
* — Geweldig , Bniten mate.
Desperateness, s. Verwoedheid , Vertwil.
feldhe id , Reekelooshei.1, yr.
Desperation, s. Wanheep , y r.; — OF
success, Wanhoop aan een' goeden uitslag.
Despicable, adj. Verachtelvk, Verachting
verebenende , Slecht ;
To, VerachteIiik veer ,
in het oog van.
Despicableness, s. Verachtelijkheid , yr.
Despicably, adv., zie Despicable.
Despic i ency s. veroucl., Nederzien , o.;
fig. VerachtIng , yr.
Despisable , at, j . Verachtelijk Te ver-I
ENG. A. DUTCH
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achten zsYnde , Niet ontzien beoevends
to worden.
to Desp i se , v. a. Verachten, Net ofkeer
veroerdeelen. * , Vet achten , Gering
achten, iViet CBtZiell.
Despise/ness, s. bit MILTON, zie Despicableness.
Despiser, s. Veraehter,,
Despite, s. Boosaa; digheid, Spiltigheld ,
Kwaadwilligheid. *
Trot.cori,v, yr.;
In — of, In wee: wt./ van. Aaum.
plaats van lit - OF tt efi men semi let
enkete Despite alt seta y oorze Lie! naa,
b. v. Despise the sin-burnt tinge.
to Despite, v. a. Kwellen , Plagen. ---,
Trotseren.
Despteiul , adj. (Despitefully, adv.)
Spsjeig, hoe, aardig.
(Haat ,
Despitefulness , s.
, a,,.,
to Despoil , v. a. L'e; seven ; CU Bet seven van.
Despoiler, s. .3eroo-.'er,,
Despoliation , s.
oo Jag ,
to Despond, v. n.
edeloos worden,
l^afalaosig word t n ,
h op e , Vet tw
—
nde
genade
genclde
wanhopen ; to —or , Wanho; en aeon;
a.) The young lady was desponding
WITH love, De eve dame was wanhopig van
Despondency, s. Meedeloo,heid , Wanhop,*glield. * — , l ert wi/fel;ng , (in den
gedgei. zin ,) yr.
Despondent , adj. Wanhopig.
Despondingly , ads. Wank() fig.
to Desponsate , v. a. ',vein ig gebrnik. ,
Ondertrouwe, , Verlover.
(Vr.
Desponsation , s. Onderti
Verloyz
Despot, s. Willekeurig re,,, eerder,, De,
post. *
, Tiran , m.
Despotic, Despotical, adj. (Despotical 17-,
adv.) Willekeurig reget end ofgeregeerd,
Despotiek.
Despoticalness, s. Willekettrigheid (der
regering) , yr.
Despotism ,s. Willekeurige regering, yr.,
Destotismas o.
to Despumare, v. n. Schuimen , In schniuz
opborrelen.
Despumation, s. Sehuimiig , vr.
Desquamation, s. in de heelk., Afschilforing van aangestokene beenderen yr.
Dessert , s. Nageregt , Dessert., o.
to Destinace, v. a. weinig gebruik., Besternmen (tot eenzg cogme: k), zie to
Destine.
16
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DEBT
Destinate, adj. weinig gebrulk.,Bestemd.
Destination, s. Besterming, yr.
to Destine, v. a. Verordineren , Onveran-

derlijk tot eenigen toestand bestemmen.
* —,(Tot eenig oogmerk)bestemmen.*—,
Doetnen ( tot straf ); 1.) to — a house
voa a place of worship, Een huffs tot
eene plaats van y e reeving bestemmen;
2.) to - TO a.)Bestemmen veer (a son
To an office); b.) Bestemmen naar (a

ship TO Lissanon).
Destiny, s. Noodlot, Beschik. * —, Lot,

Beschoren lot, o. , Bestemming , yr.

Destitute, adj. Verlaten. *
Ontbloot,
Viet in het bezit; — or, Ontbloot of

Verstoken van, Zonder.

to Destitute, v. a., vcroud., Berooven.
Destitution, s. Ontbiootheid, Ontbering,
yr., Mangel, m., Gemis, o.; a.) - an
food, Gemis van vaedsel ; 2.) - OD ,

Gebrek aan.

to Destroy, v. a. Vernietigen, Verdelgen.

*
Vernielen, Verwoes ten. *
Dooden, Ombrengen.
Destroyable,adj. weinig gebruik.,Verdelghaar , Vernielbaar.
MoordeDestroyer, s. Ferwoester. *
naar, m.
Destructibiliry , s. Vernielbaarheid, Verdelgbaarheid, yr.
Destructible, adj. rernielbaar,, Verdelgbaar.
Destruction, s. Vernletiging,Verdelging.
Vernieling, Verw,,esting, yr. * —,
*
Dood, (in de godgel.,Eeuwige straf,)m.
.Destructive, adj. Verdelgend,Vernielend ;
1.)- OF health, De gezondheidverwoestende; 2.) To the morals of youth,
Verderfelijkvoor degoedezeden der feugd.
Destructively, adv. zie Destructive.
Destructiveness, s. Verderfeltileheid, yr.
Destructor, s. Verdelger, Vernieler, on.
Desudation, s. Sterke zweeting ,

PETE

krijgsw., De tachement ,(een oitgezondev
gedeelte van een corps,)o. *
bi de
marine, Afgezonderd smaldeel , o.
to Detail, v. a. amstandig verhalen.
Detail, s. Omstandig verhaal , o.
Derailer, s. Die omstandig verhaalt.
to Detain, v. a. Ophouaen , Doen bliven;
to — one FROM, Iemand afhouden van.
* —, In hechtenis houden. *
dIchterhouden , Onregtmatig in bezit houden.
Detainder, s. to regien , Bevelschrift tot
inhechtenishouding, o., zie Detinue.
Detainer, s. Achterhouder, Die onregtmao.
tig in bezit hood;, m. *
Onregtmotig onthouden of bezit, o. *
Opsluiting , yr.
to Detect, v. a. Ontdekken, Te wetes
kr ljg en.
Detecter, s. Ontdekker,, m., Die of Da,
ontdekt.
Detection, s. Ontdekking, (van eenig ?nib.
driff, of van eerie verboxgene zaak,) yr.
Detent, s. in ten uurwerk, Pal, m.,Ditent:, vr.
Detention, s. Achterhouding, Onregtma.
tige inbezithouding. * , Hechtenis,
Gevangenhouding, yr.
to Deter, v. a. Verschrikken. *
schrikken; to — one ?ROM, Iemand alschrikken van.
to Deterge, v. a. in de heelk., Zuivereos,
School maken.
Detergent, adj. in de geneesk., Zuiveremri.
*
s. Zuiveringsmiddel, o.
to Deteriorate, v. a. & Verergeren,
Verslechteren; It did not —much Fttom
the value of the slave, Ilet verminder.

de de waarde van den slaaf weinig.

Deterioration, s. Verergering , Verslio-

mering , yr.

Determent, s. iffschrikking , yr.
Determinable, adj. Beslisbaar. *
Bepaalbaar ;
BY, Bepaalbaar door.
Desuetude, s.Ongewoonte,vr.,Onbruile,o. to Determinate, v. a. buiten gebruik, z19
to Determine.
to Desuiphurate, v. a. Ontzwavelen.
Desultorious, adj. veroud., zie Desultory. Determinate, adj. (Determinately, adv.)
Desultory, adj. Onbestendig, Van het cent Bepaald; — TO do a thing, Bepaald om

op het ander springende, Vlugtig.

lets le loon. *—, Vastgesteld, Beslissend.

to Desume, v. a. weinig gebruik., Ont- Determination, s. Volstrekte bestemming
leenen, Aemen; I.) to — FROM, Nerves tot eenig erode, yr. *
Besluit (ten
van; 2.) to — OUT of, Nemen nit.
gerolge eerier beraadslaging), o. * —,
to Detach, v. a. Losmaken, .ellscheiden. Regterliike uitspraak , * 4floop ,
* —, in het krolgsw., Uitzenden, Deta- m., Einde , o.
cheren ; to— raom, .dfzonderen ofilf- Dererminator, s. Beslisser. *
Bepoler,, on,
trekken van.
Detac,,ment, s. Afzonderen, Afnemen. to Determine, v. a. Bepalen. *
139-

* —, Afgenomene. *

inzond. in het

slissen. *

Vaststellen. *
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.ten. • —, Begrenzen, Beperken. *
Detractive, adj. ilftreirkeni. *—, LasOverreden; a.) to — the proper sea- terlijk.
son rOR grammar, Den juiscen eojd your Detractory, adj. Kleinerend, Lasterend;
de spraakkunst bepalen; 2.) to —
- FROM, Nadeelig voor. Aanm. Saloon
being TO a particular place., Een we- to in plaats van from ook voorkomt, is

zen tot eene biizondere plaats beperken.
* v. n. Een besluit nemen, Besluiten, Uitspraak doen; a.) to — IN,
Bindigen in; 2.) to — OF , -Beslissen
over ; 3.) to — ON, UPON, Besluiten.
Determiner, s. Die eene bepaling maakt,
enz., zie to Determine.
Deterration, s. Opgraving , yr.
Detersion,, s. in de heelk., Wondzuivering, Schoonmaking, yr.
Detersive, adj. in de heelk., Wondzuiverend. *—, s. Len wondzuiverend
middel,
to Detest, v. a. Perafrchuwen, Perfaei fen.
Detestable, adj. Perfoefelijk , Afschuweliik.
Detestableness, s. Perfoeileliikheid, ilfschuweliftheid, vr.
Detestably, adv., zie Detestable.
Detestation, s. Perafschuwing, Perfoei,fing, yr. ; — OF, Verfoetiing van. Aanm.
In plaats van of vindt men ook for,
hoewel dit minder goed is.
Detester, s. Verfoeieer, m.
to Dethrone, v. a. Onttroonen.
Dethronement, s. Onttrooning, yr.
Dethroner, s. Onttrooner,
Detinue, s. in regten, Bevelschrift tegen
dengenen , die aavvertrouwde have 'of
goederen weigert terug le geven, o.
to Detonate, zie to Detonize.
Detonation, s. in de scheik., Donderende
uitbarsting, (sterker geluid dan de gewone kraking van de verkalkt wordende
zouten in den smeltkroes,) yr.
to Detonize, v. n. & a. in de scheik.,
Net een donderend geluid uitbarsten of
doen uitbarsten.
Detorsion, s. Verwringing, Perdraaijing, yr.
to Detort, v. a. Perwringen, Perdraaj/en.
Detour, s. Onveg, tn.
to Detract , v. a. Klein.eren, Lasteren.
-*— , Aftrekken ; to FROM, a.)
Aftrekken van; b.) Verminderen. *—,
v. n.,
to — FROM, Lasteren.
Detracter, s. Lasteraar, tn.
Detraction, s. Kleinering, Lastering.
Aftrekking, yr.

het laatste evenwel verkieselsgeer.

Detractress, s. Lasteraarster, vr.
Detriment, s. Schade, yr., Nadeel, Tort,
o. ;
To religion, Nadeel of Schade

voor de godsdienst.
Detrimental, adj. Schadelia Nadeelig;
- TO our country, Nadeelig voor ons
land.
Detrition , s. Afslifting, Per:lifting, yr.
to Detrude, v. a. Nederwaarts stooten,
Neirstooten; I.) to - DOWN, Neirstooten ; to — DOWN TO hell, In de
hel nedrstooten; 2.) to — urro,
ten in, Doen overgaan in; 3.) to •
TO, Voeren tot, Doen afdalen tot.
to Detruncate, v. a. Afknotten.
Detruncation, s. Afknotting, yr.
Detrusion, s. Nederstoeting, yr.
Deturbation, s. Nederploffing, vr.
to Deturpate, v. a. veroud., zie to
Defile.
Deuce, s. op dobbelsteenen of kaarten,

Twee, yr.

Deuce, s. Booze geese. *

Drommel,

Duirel ,

Deuced, adj. gemeen, Drommelsch, Dui-

velsch.
Deuterogamist, s. Die een tweeds hirivelijk
Deuterogamy, s. Tweede huwerijk, o.
Deuteronomy, s. Tweede bock der wet,

(viifde bock van Mozes,) o.

Deuteroscopy, s. Nevenbeteekenis, yr.
Deuteroxide, Deutoxide, s., zie Substance
oxydized in the second degree.
Dev.aporation, s. Overgang van damp in

water, tn.

to Devasr, v. a. veroud., zie Devastate.
to Devastate, v. a. Verwoesten.
Devasta[ion, s. Verwoesting, yr.
to Develop, v. a. OnPwikkelen, Ontrast-

wen.

Development, s. Ontwikkeling, yr.
De vergence , s. ongebr. , Schuinte ,

helling, yr.

to Devest, v.2. Ontkleeden. *

blooten, Ontdoen. *

OntBevrilden, zie

to Divest.
Devex, adj. Pleirgebogen.
Devexity, s. Neirgebogenheiti, vr.
Detractions, adj. weinig gebraik., zie to Deviate, v. n. zlfwijken, Ardivaten,
l'an den r:.gten ItTg afgaan; fig. to -Detractory.
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truth , Van de waarheid al: to —

DEXT
To, a.) Toerijden aan ; b.) Ver-

oordeelen of Doemen tot.
wt.; ke n.
FROM, Devotedness, s. Toewtjding. *
VerDeviation, s.
;
knochtheid, Verkleeidizeid, Yr.; --• TO
iljwi/ king van.
Device, s. List, Kunstgreep, y r. * —, religion, Godsdienrrigheid, yr.
Devotee, s. Plimelaar, Pii7aarbgter,
*
Ontwerp,o., ilanslag,
Devies, o., Zins7 repk,rr. Scheinheilige, in.
held, y r. *
zie Duivel in het Devotion, s. Toegewidheid, y r.; I am
Devil, s. Duivel,
at your -- , 1k ben to /dyer beschikking.
andere deel.
*
Tcewiiding Verl,'nochtheid, yr.;
to Devil, v. a. Sterk peperen.
— TO, Lielde vocr.
bijz. aan
Deviling, s. Duiveltf e, o.
GodsDevilish, adj. (Deviiishly, adv.) Dui- God, Vrcombeid, Godsvrucht.
Godsdienstvelsch, zie Duivelsch in hes andere dienstige aandacht.
oefening, yr.
deel.
Devilishness, s. Duivelsche hoedaniglze- Devotional, adj. Godsdienstig, Godvruchtig.
den , yr. 11111/.
Devotionist, s. Blinde godsdienstilveDevilism, s. Stoat der duivelen, m.
roar, m.
Devi]ry, s. Afschuweliike boosheid,
Devoto, s. 4/ SPENSER , zie Devotee.
y
r.
ij,
vear.
l
Devilize , v. a. bt'j Bissh. HALL, Onder to Devour, v. a. Verslinden, Gretig inzwelgen ; fig. 4.41et ,retigheid genieten.,
duivelen plaatsen.
*
Verslinden, trnielen.
Devilkin, zie Deviling.
Devious, adj. Niet in het regte spoor; Devourer, s. Verslinder, en.
Verdoold. Devouringly, adv. Greti.
fig. Divalent', Delend.
Devout , adj. Godvruchttg, Vroom.
to Devirginate, v. a. Ontinaagden.
to Devise, v. a. Veyzinnen , Uitvinden. to Devout , v. a. bij BEN JONSON Zi8
* — , in re,2-ten, Vernzaken, Pemaken, to Devote.
Legateren. - *- -, v. n. Overleggen, Zich Devoutless, adj. Ongcdvruchtig,Ongodsdienstig.
bedenken.
Testa- Devoutly, adv., zie Devout.
Devise, s. Erfmaking, vr. *
*
Erje- Devoutness, s. Godsvrucht, yr.
tnent, o., Uiterste wil,
Dew, s. Dauw , m.
vr., Erpleel, o.
to Dew, v. a. Bedattren ; to — WITH,
Erfgenacm, tn.
Devisee, s.
Bedauwen of Bevocksigen ?net.
s.
Uttvinder,
Verzinner,
en.
Deviser,
Dewbent,, adj. Door den dauw ge,
rmaker ,
Devisor, s. Ef
Bogen.
Devisable, adj. veroud.,
Dewberry, s. Eraambes, Braembezie, y r.
s Vertn ijding, y r.
e v i t ati o n , s.
D
Dew
- bespangled , adj. Net dauw beVerleiDevocation, s. ilfroepen, o. *
sproeid.
ding, y r.
Dew-besprent, adj. Met daunt' besprengd.
Devoid, adj. Ledig , Outblopt ;
Dew-claw , s. Kleine achternagcl (vas
Ontbloot of rerstoken van, Zonder.
disuse), m.
Devoir, s. Dienst, yr., Pligt, tn. *
Dewdrop, s. Dauwdrcppel, en.
pl egi ng, vu.
Pligt
Devolution, s. Nederrolling. * — , Toe- Dew -dropping, adj. Met dauw besproediend.
valling, y r., 01 ergo/7g (in bezit), 112 .
to Devolve, v. a. Nederrollen. *—, Doers Dew - impearled, adj. Diet dauw- bepareld.
toevrilen, In bezit doen overgaan. *
v. n. Toevallen, (In bezit) overgaan; Dew -lace, s. eene slak.
Halskwab ; fig.
to - ON, Overgaen op, Komen ann. Dewlap, s. Koss-cm,
Men vindt ook to in plaats Slappe lip (van ouderdom), yr.
Aann
Dewlapt
,
adj.
ot
.
Eene'lialskwab
hebberde.
van
De\ ocar- n, s. weinig gebruik., Verslin- Dew-snail, zie Dew-lace.
Dew - worm , s. zekere worm , dien men
6 L7g, v"
Devrrar' , s. buiten gebruik, zie Vo- in den dauw vindt, zie Lob-worm.
Dewy , adj. Daawachtig. * — , Berar e ,
evnte , v. a. Toewüden. * , Per- damed.
Diemen, Veroordeelen ; Dexter, adj. in de wapevschi idk., Regter.
vloeken.

1)EXT

Dexterit y ,
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Behendigheid. *

Knap-! wordt, Kenmerkend. * —,;.Kenteeken,
held, yr.
Ziekteteeken, Onderscheidend ken,nerk
Dexterous, adj. Behendig ;
AT, (eener ziekte), o.
Behendig of Handig in, Knap.
Diagonal, adj. (Diagonally, adv.) OlierDexterously, adv., zie Dexterous.
hoeks. * , s. in de nifetk., Doekl:,7n,
Dexterousness, s. Behendigheid.
Dwardijn, (eene lijn, over cen,:g vlak
Dextral, adj. Regter.
van den eenen hoek tot den anderen geDextrality,, s. Het ter regterzijde zijn.
trokken,) v r.
Dextrorsal , adj. van eene , Diagram, s. in de meetk., Toestel eener
Van de regter- naar de linkerzgde figuur,
loopende.
Diagraphical, adj. Becchrijventl.
Dey, s. Dey (van Algiers), tn.
Diagrycliate , s. in de geneesk., zeker
Diabaterial, adj. Over de grenzen gaande. sterk purgeermiddel.
Diabetes, s. in de geneesk., Pisvloed, m. Dial, s. Zonnewgzer,, m.
Diabetic, adj. Van den pisvloed.
Dialect, s. Tongval. *—,
mt.
Diabolic, Diabolical, adj. (Diabolically, Dialectics, s. pl. Redekunst, Logica, vr.
adv.) Duivelsch.
Dialectic, adj. (Dialectically, adv. I LoDiabolicalness, s. Duivelschheid, vr., zie gi,ch. *
Van een dialect.
Devilishness.
Dialing, s. Zonnewiizerkunrt, vr.
Diabolism, s. Bezetenheid van den dui- Dialist, s. Zonnewiizerrnaker, in.
vel , yr.
Dialogist, s. Spreker in eene zamenDiacaustic, adj. Voortkomende van stra- spraak. *
Schrijver van zamenspralen, die in eene gebogene rigting ken ,
branders.
Dialogistic, adj. (Dialogistically,, adv.)
Diachylon, s. Verzachtentie pleister, yr.
In zamenspraken.
Diacodium, s. de kruidmengk.,Siroop to Dialogize , v. n. Zich in gesprekken
van slaapbollen , yr.
onderhouden.
Diaconal, adj. Van een' diaken ofhelper. Dialogue, s. Tweespraak. *—, ZamenDiacous:ic, adj. Van het gelnid.
spraak, yr.
Diacoustics, s.
Gehlidkunde, yr.
Dial - plate, s. Wgzerplaat , yr.
Diacritical, adj. Door een punt of teeken Dial- wheel , s. Telrad tier schommelinonderscheiden.
gen (in een nurwerk), o.
D i adel p hian , adj. in tie plantk. Brae- Dial y sis, s. in de welspr., Figuur,, door
derlijk.
relke woorden of lettergrepen vaneen
Diadem, s. Vorstelijk lzoofdsieraad, o., gescheiden worden, y r. *—, zie AsynDiadeem, ; figuurl. Heerschap- deton. * —, zie Debility.
pit*, yr.
D i ameter, s.
yr., DiameDiademed, adj. Net ten' diadeem versierd, ter, m.
Gekroond.
Diametral, adj. (Diametrally, adv.) weiDtadratn, s. in de natuurk., Bewegings- nig gebruik., zie Diametrical.
tijd, Snelheid, (de tijd, waarin ee- Diametrical, adj. (Diametrically, adv.) In
nige beweging v9lbragt wordt ; A pen- de rigting eener middellijn.* , Li/nregt.
dulum , whose diadroin in a latitude of Diamond , s. Dian2ant ,
* —, in de
45 degrees is equal to one second, Ecn wapencchildk., Zwart , o. *
op de
slinger, welks beweging in eene breedte krtarten, Ruiten, yr. *
naam eener
van 45 graden in snelheid gelijk is aan kleine drukletter. * —, adj. Diamanteene seconde ,)
vsmrnig. *
Met een' diamant.
Diaeresis, s. in de spraakk., AT;cheiding Diamond - cut, adj. Als een diamant gevan klinkers tot twee lettergrepen , (als:
Cneden.
Laocodn,) yr. ; van bier: Scheidteeken, Diamond - cutter, s. Diamantslilper, tn.
Trensa (' S ), o. * —, in de heelk.,
l)iandrian, adj. in de plantk., Tweescheidiug van zulke deelen, Welker
mannig.
voor de genezing hinderlijk is. Diapasm, s. Reukpoeijer, 0.
* in de geneesk., Vertering van Diapason, s. in tie muzijk, Octaaf, vr.
vaten of buizen door eenig ingedrongen Diapente, s. in de toonk ,Vglde kwint, r.
invretend vocht, yr.
* — , in de geneeck. , lets, dat nit
Diagnostic, adj. Waardoor jets gekend ingrediinten bettaat.
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Diaper, r. Servetlinnen, Pellen, o. *—,
Serve:, yr. en o.
to Diaper, v. a. Met bloemen (als servettinnen) bewerken.
Diaphaneity, s. Doorschijnendheid , yr.
Diaphanic, Diaphanous, adj. Doorschijnend.
Diaphonic, zie Diacoustic.
Diaphoresis , s. Vermeerderde zweeting , vr.
Diaphoretic, adj. Zweetbevorderend. *—,
s. Zweetdrijvend middel, Zweetmiddel, o.
Diaphragm, s. in de ontleedk.,
o.
*— ,
Diaporesis, s. in de redek., Twiffeling,
Besluiteloosheid, yr.
Diarian, adj. Van een dagboek.
Diarist, s. Dagboekschrvver, m.
Diarrhoea, s., in de geneesk., Loslijvigheld, yr.
Diarrhoetic, adj. in de geneesk., .el fgang
veroorzakend, Purgerend.
Diary, s. Dagboek, o.
Diastaltic, adj. Uitzettend.
Diastole, s. in do welsprek., Figuur, door
welke eene korte fettergreep lang worth
gemaakt. * —, in de ontleedk., Orzetting (van het hart bij het invloefien
des bloods), yr.
Diastem, s. Eenvoudige interval, tn.
Diag yle, s. in de bouwk.,Gebouw,waarin
de pilaren op den afstand van de driedubbele dikte derzelve vaneen geplaatst
zitn , o.
Diatessaron", s. in de muzijk , Kwart.
Overeenstemming der vier evangelisten, yr. * Vier evangelisten,
M. meerv.
Diathesis, s. Ligchaamstoestand (door of
onder eenigen invloed), m.
Diatonic, adj. in de muzijk, Diatonisch,
(als tegenstelling van Chromatisch).
Diatribe, s. Voortgezette rede. *—, Uitbreiding, yr.
Diazeutic, adj. in de nude toonk., Toonen
scheidend.
Dibble, s. Kleine spade, yr. *— , Steekifter (am planten in to zetten), o.,
Pootstok, tn.
to Dibble, v. a. In (met een' pootstok gemaakte) gaten paten. * n. Gaten
waken. * , bij hengelaars, Laten
zakken.
Werpsteentje, o.
Dibstone,
Dicacity, s. Geneigdhe id tot tegenspraak,
yr., zie Smiciness.
Dice , plus., zie Die, s.

DIE
to D ice, v. n. Dobbelen, Met dobbeisteenen werpen.
Dice-box, s. Dobbelhoren,Dobbelbekerom
Dice - player , s. Dobbelaar,
Dicer, s. Dobbelaar, Speler met Abbe/.
steenen. * Dobbelaar, Speler , tn.
to Dichotomize, v. a. In twean sniiden.
Dichotomous, adf. in de plantk.,Paars4
wiize verdeeld.
Dichotomy, s. Verdeeling in twean.
Schikking bij parer, yr.
Dickens, int. gemeen, Drommel.
Dicker, s. veroud., bij /cert., Tientai
(huiden), o.
Dicoceous, adj. Tweekorrelig.
Dicotyledon , s. Plant met tweeiobbige
zaden , yr.
to Dictate, v. a. Voorschrijven-, Revelen
to — something TO one, lemand icesVoorzeggen (opdat
voorschrijven. *
het nageschreven worde), Di.teren.
Dictate, s. Voorschrift , Gebod, o.
Dictation, s. Voorschrijven of Voorzeg:
Dictee, o.
gen. *
Dictator, s. in de Rom. geschied., Dic4.
rotor ; fig. Opperste gezaghebber, m.
Dictatorial, adj. in de Rom. geschied.,
Het dictatorschap betreffend ; fig. Go.
zaghebbend.
Dictatorship, s. in de Rom. geschied.,
Dictatorschap, o. ; fig. Gezaghebbing,,
yr., Gezag , o.
Dictatory, adj. biJ MILTON, zie Dicta*
torial.
Dictature, a. in de Rom. geschied. Digs+
tatorschap, o.
Diction, s. Voordragt , filize van voor»
dragen , yr.
Dictionary, s. Woordenboek,
Did , pret., zie to Do.
Didactic , Didactical, adj. Onderwf.
zend.
Didactically, adv. Onderwijzend, Leeren4.
Didactilous , adj. Twee teenen hebbende.
Didapper, s. zekere vogel, Duiker, m.
Didascalic, adj., zie Didactical.
to Diddle, v. n. Waggelen. *— v. la
gemeen, Bedriegen, Foppen.
Didst , 24. pers. of the pret., zie to Dm
Diduction , s. Vaneenschcuring , yr.
Didynamian , adj. Met twee paar mg&
lijke vezels.
to Die, v. a. Verwen, zie to Dye,
Die, s. Verw, Kleur, y r., zie Dye.
to Die, v. n. Sterven, Overlijden ; a.)
to - AWAY,

a.) Wegsterven ; b.)
to
BY, Storms

Wegkwilnen ; 2.)

DIE
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door (als werktuig des doods); 3.) to de t elide meening zlun. *—, In geschil
-.4. FOR, a.) Sterven voor; b.) Sterven
zijn; a.) to— FROM, Verschillen van;
van, ti t; c.) Smoorlijk verliefd zijn 2.) to — IN, Verschillen in ; 3.) to -dpi ; 4.) to — or , Sterven van, aan;
A Verschillen of Twisters met
s.) to — OFF, Wegsterven, Verdwijnen ; (iernand, om jets , ABOUT a thing).
6.) to — TO sin, De zonde afsterven. Difference, s., Verschil , o. * RedeAanm. Het zou moeijelijk, zoo al niet kunstige onderscheiding, vs. ; a. onmogelijk zijn, met naauwkeurigheid to BETWEEN Verschil tusschen ; 2.)
bepalen, wanneer men BY, FOR of OF
Geschil met.
meet gebruiken : to Die BY the sword, to Difference, v. a. Doen verschillen.
BY famine, BY pestilence, BY violence; Different, adj. Verschillend ; a.)
Verrchillend van; 2.) (to Die FOR. thirst, ksmt some voor,
dock is niet
e, even min als to Verschillend in.
Die THROUGH jealousy, to Die WITH Differential, adj. in de wisk.,. The —
confusion, WITH joy ;) to Die OF a method, De direrentiaalrekentng, (be.
disease, or a fever, OF sickness, OF staande in het afklimmen van eenige
grief. *—, van geestrijke vochten, grootheden tot hare kleinst mogeverschalen.
Ifilee, of oneindig kleiner verschillendDie, s. (plur. Dice,) Dobbelsteen , ; heden , en het vergelijken van deze onfig. The dice are cast, Het lot is ge- eindig kleiner verschillendheden,) yr.
worpen. * ,Teerling,(eenig teerling- Differently, adv., zie Different.
vormig ligchaam,) tn.
Difficile, adj. veroud., zie Difficult.
Die, s. (plur. Dies,) Muntstempel, m. Difficileuess, s. veroud., zie Difficulty.
Diecian, s. Plant, die slechts mannelijke Difficult, adj. (Difficultly adv.) Ongeof vrouwelijke geslachtsdeelen heeft , yr. makkelijk, Zwaar, Moe fielijk, Bezwaarlijk. *
to
vier, a. Verwer, m., zie Dyer.
Ongemakkelijk, Niet
Dier's - weed, s. zeker kruid , Wow, vr. vergenoegen. *
Moeijelijk VerleDiesis, a. Gedeelte van een' toon minder gen , In moeijelijke otnstandigheden.
Di culty, Moeijellikheid, Ongemakkodan een halve, o.
Diet, a. Voedsel, o. * ,(Geneeskundige) lijkheid, Bezwaarljjkheid. * —, Mo4ekefregel, m.
lijkheid , Verlegenheid , Beklemdheld in
om ytandigheden. * — , Moeijelijkheid,
to Diet, v. a. Spfizigen, Den kost gown. a—, bijz. Eenen geneeskundigen leef- Moeite, Oneensgezindheid, yr.
regel doers in acht nemen; to—one W/TH to Diffide, v. n. weinig gebruikel., Misfasting, Iemand laten vasten, Iemand trotoven hebben; I.) to - IN one's
met vasten genezen. * —, v. n. Zich own strength, Zgne eigene krachten
Haar eenen geneeskundigen leefregel ge- wantrouwen.
dragen, Op zijn dieet Leven.
Diffidence, s. Mistrouwen (op anderen
Diet, S. Rijksdag, m.
of op zich zelven), o.
Dietary adj. Tot eenen geneeskundigen Diffident, adj. Mistrouwend. *—,
leefregel behoorende.
felachtig. *
Beschroomd, Niet op
Diet - drink, s. ilpothekersdrankje, o.
zone krachten bouwende ;
— am,
Dieter, a. Die eenen geneeskundigen leef- Wantrouwig in; 2.) - OF, a.) Wanregel voorschriirt.
trouwende ; b.) Twojfelend aan.
Dietetic, Dietetical, adj. Den geneeskun- to Diffind, v. a. Splilten, Klieven.
digen leefregel betrefende.
Diffision, s. Splijting, Klieving, yr.
Dietetics , s. plur. in de geneesk., Dat Diffiation, s. in de scheik., Verblazing,
gedeelte der geneeskunde, hetwelk
(gelijk wanneer vluggo geesten, door de
zonder de behandeling van ziekten met httte omhoog gedreven, met eene coast
betrekking tot den voor to schriliven leef- van blaaskalg binnen het fornuis goregel leert.
houden worden,) vr. *—,Verwaaijen, o.
Dietine, s. Plaatselijk diEiet , o.
Diffluence, Diffluency, s. VaneenvloelDiffarreation, s. Deeling van een' koek fing, yr.
(tusschen man en vrouiv bij eene echt- Diffluent , adj. Vaneenyloefjend.
scheitting in het nude Rome), vr.
Difform, adj. Wanstaltig,
to Differ, v. n. Vercchillen‘, Onderschei- * , Onregelmatig. * —, Ongelijk.
den zin, •—, Verschillen, Niel- van Difformity, s. Transtaltigheid,illimormd-
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Onregeltnatigheid. * , On-

ge
, yr.; —
Ongelijkbeid
aan.
Diffranchisement, zie Disfranchisement.
to Diffuce, v a. La torten, Uitgieten.
Verspreiden I.) to — over, Ver.spreiden over; 2.) tO - TO , Uitdeeleq
ann.
Diffuse, adj. Verspreid. *
Langdradig.
Diffused, adj. (Diffusedly, adv.) Verspreid. *
, Los, Wild, 0 nordelijk.
affusedness, s. Versir.3idheid.*
, yr.
Diffusely, adv,, zie Diffuse.
Diffuser, s. Verspreider,,
Diffusible, adj Verspreielbaar.
Diffusion, s. Versi reiding. *
, Verspreidheid. * --, frijdloopigheid, yr.
Diffusive, adj. (Diffusively, adv.) Verspreidend. *
Vers., reid. *
op ig ; OF a thing, Jets verspreidend.
Diffusiveness, s., zie Diffusedness, Diffusion.
to Dig, v. a. Uitgraven. * , Graven,
Delven, (als eenen post, enz.); I. )t0AGAIN , Ten tweeden male spitten,Overspitten ; 2. ) to — DOWN a wall, Een'
moor ondergraven en laten instorten;
3.) to — FROM, a.) Graven van; b.)
Graven of Delven nit ; 4 ) tO -INTO,
Graven of Begra yen in ; 5.) to -OUT,
Uitgraven, Door graven oitbrengen ;
to — up , a.)0mspitten Omgraven; b.
Opgraven Opdelven. * —, v. to. Spades,
Soitten , Delven ; I.) to — FOR , a.)
Graven naar; b.) Graven of Spitten
voor ; 2.) to - IN, Graven in; 3.) to THROUGH , Graven door, Doorgrayen.
Digamma , s. eerie Eolische letter, gelijk
Gene dubbele Gt ieksche g, F, yr.
Digamy, s. Tweede Isis veis,k, o.
Digastric, aclj. Dobbelboikig.
Digerent, adj. veroud., Verterend , Verdmvend, De verduwing be yot derende.
Digest, s. bij regtsgel., Pandecten , o.
meerv.
to Digest, v. a. In orde schikken, In soortea
ofdeelen; fig. Bekokcn.*—,(lo de maag)
Verduren , Verteren ; fig. 0 ikroppen.
*—, Genieten. * , Zqcht jes /cokes?. 3fr—,
bijz. bsr scheik., Op een zacht y our does;
weeken of tt ekken. *—„bid heelk. , (ecne
zweer) Doen riop worden, Dun etteren.
*—, v. n. van eerie zweer, kijp worden.
Digester, s. Regelaar, Beschikker. * —,
Verduwer, cat. *—, Verduwingbevorde-

MGR.
rend m ;tVel , o., MlagoterkinA vr.
*—, , meltkroes,(waarin horde ze,7 tandighecien, als beenderen , tot eenen staat
van yloeibaarheid kionnen gebs age Ivor..

hen ,) rn.

Digestible , adj. Verteerbaar, Per duwboar; — BY the stomach, Verteerbaar
door de ntaag.
Digestion, s. Vertering, Vei &swing ; fig.
Bekoking (van een ontwerp). *
,
he elm., Riji: 711
f-f RUPwo, ding van
eerie wonde. *
, hji scheik., Vioeibaar.
making (door hitte ), yr.
Digestive, adj. hi or de schikkend.
Voles ing bevot del end. * — ,:111et behulp
der hitte
makend *
,
Etteringbevorde rend. * — , S.
Middel ter bevordering dersplYsvertering.
* —, Etteringbevos de, end middel , n,
Digesture, s. bor HARVEY, zie Digestion.
Digger, s. Gra yer. —, Spitter,
to Dight, v. a. veroud., To* Uitdossen.
Dight, part. adj., bij MILTON, Getooid.
Digit, s. eene lengtemaat van drie vierde
kiln?. * twaalfele gedeelte van den
diameter der schijnare zon-ofmaansc4f.
* —, eenig getal, den door een enket
ciffirteeken wordt oitgedtokt.
Digital , adj. Van den ginger.
Digitated, adj. Gevingerd.
to Diglatliate, v. n. Vechten.
Digladiation, s. Ge yecht met het blanke
zwaard , o. *—, Suij d (in 't algem.),
Dignified, adj. Met ee, ige waardigheid
bekleed, Aanzienlifk.
Dignification, s. Verheffing (tot eenige
waardighe id), yr.
to Dignify, v. a. Tot eenigewaareligheid
vet hefren. —,, Met eenige vereerende
bevordes ing onderscheiden.
Dignitary, s. 11/7,ardigheitibekleeder„ *—,
blitz. (in Engeland ,) Geestelvke van
eenen hoogeren rang, dan E ar °chicprie,ter,, vs.
Dignity, s. Traardighe.r. d , yr.
Dignotion, s. 0uder sclreitiend kenmerk, o.
Digonous, adj. Tweehoekig.
Digraph, s. Dubbeie letter your een'
klank (b. v. en), yr.
to Digress, v. n Van den regten weg
afwi;r ken. * Van een onderwerp of:
wijken , Over eerie nevenzaak uitwOen;
tO - FROM, Afwüken van ; 2.) to INTO, Overgaan tot.
Digression , s. Uitwfidirg (over Sane
ney enzaak), yr.

MGR
Digressional, adj. Uitw(idend,4rwiiker:d.
%Digressive adj. Uitw:edend.
Ditrressively, adv.
nuize van uitivijding.
Digynian, adj. in de plantk.,Tweewilvig.
Dihedral, adj. Twcezijdig.
to Dijudicate, v. a. Beslissen.
Dijudication, s. Re , terlij ke beslissing,Yr.
Dike, s. Dijk, Dam. *
Sloot, Crop,
G, eppel , vr.
to Dike, v. a. Intliiken.
Dike-grave, s. Diikgraaf, in.
to Dilacerate, v. a. In tweeen scheuren ,
Vaneen scheuren , Vaneen itYten.
Dilaceration, s. Vaneenscheuring, Vaneenrijting , yr.
to Dilaniace, v. a. In stukken scheuren.
Dilaniation , s. Vet-schen, en , o.
to Dilapidate, v. n. In vernal komen, (van
gebouwen) Vervallen. *
v. a. Omver Sloopen. , Verkwisten,
Doorbrengen,(inzond. eens alders goed.)
Dilapidation, s. in a even, , Ilei late,: in
verval komen van eerie Perk of pastorijhuis. *—, Verkwisting, yr., zie to Dilapidate.
Dilapidator, s. Die een gebouw laatvervallen.
Dilatability, s. Vatbaarheid om zich nit
te zetten, yr.
Dilatable, adj. Vatbaar on zich nit te
zetten, Uitzetbaar; — at heat, Uitzetbaar door hitte.
Dilatation, s. Uitzetting , (bet veroorzaken , drat eenig ligclzonm ineerdere
ruimte beslaat , dan vootheen; ook : de
toestandvan zoodonig ligchaam wanneer
het meet-dere ruimte beslaat, dan V001heen ,) yr.
to Dilate, v. a. Ui tzetten ,Eene ineerdere
ruirnte doer: beslaan, Vet-wilt-len; fig.
Tnidloopig vethalen, Uiteen zetten.
—, v. Zich nitzetten; fig. Uitwejden,
Wfidloopig zijn in een verhaal; I.) WON, UPON, Uitwijder; over; 2.) to —
WITH Zich verrnimen van, door.
Dilator, s. bij heelk., zeker we, ktuig, om
den rnond der baarmoeder te vet-ItOen ;
ook em Ivonden te verwiglen , ale wanneer
eenige punt met eenen weirhaak in dezelve is gebleyen,Verwfider,m.
Dilatorily, adv., zie Dilatory.
Dilatoriness, s. Traagheid, Vadzigbeid ,
Vaddigheid , yr.
Dilatory, adj. Traag , Vadzig, Veddig.
Dilection, s. Liefde, HartelOe genegenheld , yr.
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Dilemma, s. in de redek., Klemrede, vr.,
Dilemma, (waardoor bij twee tegenstrijdige onderstellingen het gevoig het zeifde
is ,) a.; fig. Veriegenheia, (wanneer de
keuze van het eerie zoowel ads bet andere
even zeer moeijelijk is,) yr.
Dilettante , s. (pl. DilettantpLiefizebber
(der fraaije kunsten), Dilettant, en.
Naarstig.
Dil i gence, s. ljyer, in ,
IN a thing , Vver in of
heid, y r.; )
bij lets; 2.) — TO go ,I,Per ova te gaan.
NaarDiligent, ae,j. Ifverig ,
sag; -IN, Vve, ig
Diligently adv., zie Diligent.
'
kruid, Dille, yr.
Dill , s. zeker
Dilucid , adj. weinig gebruik., Maar,
Klaar,, Duidelijk.
Helder. *
to Dilucidate, v. a. Ophelderen, Duidel0
inaken.
Diluent, adj. in de geneesk.,Vertfunnend.
s. Verdunnend geneesmidded , o.
*
, Verb
to Dilute, v. a. Verdunnen. *
slappen.
Dilute, adj. Dun, Vertiund.
Diluter, s. Verdunnend geneesmiddel, a.
Dilution, s. Verdunning. Verslapw
ping, yr.
Diluvial, Diln vian, adj. Van een' vioeti.*—,
Op den zondvloed betrekking hebbende.
Diluviurn , s. ( pl. Diluvia) Lang zand,
enz., doorden zondyloedvoortgelAragt,vr.
Dim, adj. Sleeks' van gezigt. * , Duh ter,
Flaauw voor het gezigt; fi g. Niet scht an.
der, Illiddelmatig , Zwak; I.) — BY
nature, Kortzigtig van notunr; 2.) WITH watching, Blind von het waken.
to Dim, v. a. Verdtsisteren,Donker makes,.
Dim ple, s. veroud., zie Dingle.
Dimension, s. in de meetk., Uitgebreaheid,./IfIneting. *—, tie stelk.,.111,egt,vr.
Dimenswnless , adj. Zonder rneetbara
nitgebreidheid, Onmeteige.
Dimensity,, s. Uitgebreidheid, yr.
Dirnensive , adj. Begrenzend.
Vert
Dimeter, adj. Van vier voet.
van vier voet, o.
,
Gevecht,
a.
Dimication , s. Strijd , in.
to Dimidiate, v. a. Ilalveren.
Dimidiation, s. weinig gebruik., Halves
ring, vr.
to Diminish, v. a. Verminderen, Verkleinen , (in grootte, getal , of waarde
ringer makers); to —FRom „di% em en van.
* — , v. n. Verminderen, (in grootte,
getal , of vaartlegeringer warden); a.)
to— IN, Verminderen in ; 2.) to - TO
the eye , Voor het oog yerminderen.
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Dinner, a. Middagmaal , o.; prov. After
Diminishable, adj. Verminderboar.
— sit a while, and after supper walk a
vermindering.
Diminishingly, adv.
Diminuent, adj. weinig gebruik.,Vermin- mile, (Engelsch spreekw., em aan te

derend.
Diminutive, adj. Klein, Verkleind. *—,
S. in de spraakk., Verkleinwoord,
All diminutives in Dutch, if substantives,
are of the neuter gender, 411e verklein-

woorden in het Ned., Z90 het zelf tandige
hebben !Jet onzildig geslacht.
woorden
Diminutively, adv. Verkleinend. (yr.
Diminutiveness, s. Klcinheid, Geringheid,
Dimish, adj. Eenigermatekortzigtig.*—,
Eenigermate duister.
Dimission, s. Ontslag, Verlofotn te gaan, o.
Dimissory, adj. Ontsiaand.* — , in regten,
Verwijzende toner eenen anderen regter.
to Dimit, v. a. buiten gebruik, Ontslaan.
Dimity, s. zekere stop , Diemet, o.
Dimly, adv., zie Dim.
Dimness, s. Zwakheid van gezigt;
fig. Kortzigtigheid. — , Duisterheid,

Dofheid (voor het gezigt)vr.

Dimple, s. Putje (la de ii n), Kuiltje

(in de wangen), o.

to Dimple, v. n. Kuiltjes bekomen.
Dimpled, adj. Met kuiltjes.
Dimply, adj. Vol kuiltfes.
Din, s. Gerammel, Gerinkink. •

Geraas, o.

to Din , v. a. Door gerammel , gerinkink
of geraas verdooven.
to Dine, v. n. Het ctiddagmaal houden;
t.) to — ON bread, Met brood ziln middagmaal does; 2.) to — OUT , Op een
dine gaan. * —, v. a. Een middagmaal

geven, Op een middagmaal onthalen.

Dinarchy, s. Tweehoofdige regering, yr.
Dinetical , adj. Ronldraaijend.
to Ding, v. a. Kletsen. * Met geweld
indrukken ; fig. to--one's ears WITH a
thing, Iernand aan het nor rammelen.
* , v. n. Razen, Tieren. Aanm. Het

word is thans regetnatig in zilne vervoeging, terwill dung voor het pret. y erouderd is.
Ding-dong, s. Gebombam, o.
yr.
Dingle, s. Dal , o.,
Dingle-dangle, adj. Slingerend,Beilerend,
tVapperend.
Dinginess, s. Donkerheid. *—, Morsigheld, yr.
Dingy,,adj.Docker, Duister.s—,Morsig,
Vail.
Dining-room, s. Eetzaal , yr.
Dining-set s. Tafelservies, o.
Dining-table, a. Bettafel,Middagtafel,vr.

duiden , dat na het middageten rust,
loch na het avondeten bewegtng, voor de
gezondheid bevorderlilk is.)
Dinner-pills, s. pl. Pillen tot opwekking
van den eetlust, y r. meerv.
Dinner-time , s. Etenstijd (west het mid.
dagmaal betreft), m.
Dint, s. Slag ,Stoot , m. Deuk,vr.;
fig. Kracht, Nagt,vr.,als: By—of money,
Door magi van geld.
to Dint, v. a. Deuken, Indeuken.
Dinumeration, s. Stukswijze optelling, .
Diocesan, s. Bisschop , (in zjine betrekking tot ziln bisdom ,) m. *— ,atij. Vat)
een bisdom.
Diocese, s. Bisdorn , Geestelik gebied
seas hiss chops , o.
Dioptric, Dioptrical, adj. Bij straalbreking , Dioptrisch.
Dioptrics, s. pl. in de gezigtk., dal* ge•
deelte der gezigtkunde , hetwelk
derlilk de regelen der straalbreking leer:,
Straalbreking , yr.
Diorama, s. zekerevertooming,Diorama,o.
Diorism, s. Bepaling , yr.
Dioristic, adj. Bepalend, Onderscheidenti.
Diorthrosis, s. in de heelk., Bewerking,
door welke kromme of verwrongen ladematen in den natuurlilken stand hersteld
worden, yr.
to Dip, v. a. Indompelen , Indoopen, fro
Beyochtigen.* —,Verpata.
stippen. *
den; a.) to -FROM, Stippenuit ; 2.) to
- IN, INTO, Doopen in; 3 . ) to-OUT,
Uitscheppen. *
, v. n. Onderduiken ;
fig. Zich in eene zaak steken, Zich met
iets bemoeijen. * Nemen hetgeen he,
eerst voor de hand komt, (Niet uitzoeken) ; to — INTO, a.) Inzien, Bladeren
Doorbladeren ; b.) Deel nemen aan, Zieb
inlaten met.
Invallen „v.* —,
Dip, s. Indoopen. *

Stipkaars, Getrokken kaars, yr.
Dipchiek , s. zekere vogel, Dttiker, m.
Dipe talons , adj. van bloemen, Tweebladig..
Diphthong, s. in de spraakk.,Tweeklank,tn.
Diphthongal, adj. Van een' twerklank

Daartot behoorende.

Diphyllous , adj. Tweebladig.
Diploe, s. in de ontleedk., Bincenstf

schedelvlies, o.

Diploma, s. Bewilsschrift van eeniges
rang of lvaardigheid, Diploma, a.,
4kte, yr.
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Diplomacy, s. Bevoorregte staat, tn. *----2 Directorial , adj. Besturend. * — , Min
Corps diplomatique, o. * — , Diplomatic , yr.
to Diplomate, v. a. Bevoorregten, Begunstigen.
Diplomatic, adj. Diplomatisch.
Diplomatics , s. p1 Kennis der oude handschriften, enz., yr.
Diplomatist, s. Diplomaat , m.
Dipper, s. Duiker. * —, Lepel, an.
Dipping-needle, s. ilangestreken naald,
(on eene bijzondere eigenscbap dermagneetnaald aan to wilzen ,) yr.
Dipsas . s. zekere slang, Welker beet onleschbaren dorst veroorzaakt.
Dipteral, adj. van insec ten, Tweevleugelig.
Dipteron, s. in de bouwk., Gebouw ?net
twee vleugels, 0.
Diptote , s. in de spraakk., Naamwoord,
dat slechts twee naamvallen heeft , o.
Diptych, s. in de Griekschekerk,Naamlitst van, hetzil door hunne kerkeliike
waardigheid, of door butane godsyrucht,
beroemde personen, vr.
Diradiation, s. Straalverspreiding, Strawling, yr.
Dire, adj. Vreeselilk , Uselik.
Direct, adj. Regtstreeksch, Aiet zi ,delingsch; — fig. Zonder omwegen, Op de
zaak aan,Niet dubbelzinnig of bewimpeld,
Regtstreeksch. *—„Regtlilnig, Niet krom.
*—, Regtstandig, Niet schuin. *—, in de
eterrek., Regt voortgaande, Niet teruggaande ; zie ook Directly; —TO , In overeenstemtning met.
to Direct, v. a. Rigten. * —, Besturen,
Regelen. * —, Aanwsfzen hoe to handelen. * —, Bevelen; — a letter, Eenen
brief adresseren; a.) to — AT , Rigten

een bestuur.

Directory , adj. Besturend. * —, s. in

de Eng. geschied. , Kerkregel , (bock
tot voorschtift van denzelven , uitgegeven door de zich afgescheurdhebbende
predikers , ten tilde van den opstand, tot
bestiering van hunne gezindheid,)m,*—,
in de naeuwe geschied., Rewind, (alt
vertaling van het Fransche Directoire, )o.
Directress, Directrix , s. Bestuurster,vr.
Direful , adj. (Direfully, adv.) Vreeselilk , Ijselijk. (yr.
Direfulness, s. Vreeselilkheid, Thelilkheid,
Diremption , s. Afscheiding, yr.
Direness, s. Vreeselaheid,lfselilkheiel,vt.
Direption, s. Ontrooving, Plundering, vr.
Dirge, s. Treurzang , m.
to Dirge, v. n. & a. (Een treurlied)
zingen ; to — FORTH, Opzingen.
Dirigenr, adj. Besturend. * —, s. 4014
dende linie, yr.
Dirk, s. soort van Dolk.
Dirk, adj. Donker.
Dirt, a. Vuiligheid, yr., Drek , Mader,
tn., Sliik , o.; fig. Laagheid, Slechtheld , vr:
to Dirt, v. a. Morsigmaken,Vullmaket;
Bemorsen.
Dirtily, adv., zie Dirty.
Dirtiness, s. Morsigheid, Vuilheid, vr,
Dirty, adj. Morsig, Val; fig. Lang,

Slecht.

to Dirty, v. a. Morsig maken, Bemorsen,
Val maken ; fig. Onteeren, Schande aa ik-

doen, l7erlagen.

Diruption , s. Vaneenbersting , vr.
Disability, s. Onhekwaamheid, (onvtfs.
tnog-en of onbedrevenheid on; lets to ver.

rigten; ook: in regten, ongeschiktheid
Rigten naar.
tot sets, uit hoofde van ontstentenis der
Directer , s. Leider,, Bestuurder. * — , bil de wet vereicchte eigenschappen,) vr.
Stuurder, m., zie Director in de laatste to Disable. T. a. Buiten scant stellen,
beteekenis.
Ongeschikt t tot lets) maken. * —, in
Direction, s. Rigting, y r. * —, Voor- regten, Onbekwaam maken; zie over do
schri ft, o., Aanwilzing hoe tehandelen, laatrte beteek. Disability.
Gedragstiln, y r. * —, .ddres, a.
D sab/ement, s. bif BACON, zie Dist.Directive, adj. Besturend.*—, 4anwig- bility.
zend.
to Disabuse, v. a. Beier onderrigten,
Directly, adv. Regtstreeks , Regelregt, Van een verkeerd begrip afbrengen,
Regtlilnig; fig. yonder omwegen, Op Uit den Broom helpen.
de zaak aan. * — 5 Aanstonds.
to asaccommoclate , v. a. Ongelegenheid
Directness, s. Regelregtheid , yr.
aandoen, In ongelegenheid brengen.
,
Directeur.
*—,
Director, s. Bestuurder,
Disaccommodarion , s. Ongereedheid, OnBiechtvader, vs. * —, in de heelk., een bereidheid , vr.
werktuig om de hand of het Ines bileene to Disaccord , v. a. bit' S p ENsza, aim
ktinstbewerking se besturen, Lcider, vs. a teettenstning tot ... weigeren.
tot; 2.) to - INTO, Leiden in; 3.) to TO, TOWARDS,
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to Disaccustom, v. a, Ontwennett , Afwennen.
Disacquaintance, s. Onbekendheid, Ongemeenzaamheid , yr ; The — of conscience WI ru itself, De onbekendheid
van het geweten met zich zelf.
Disadvantage, s. Nadeel , Verlies , o.,
Schade, vr. ; He sold to — beef:
met schade verkocht ; With no — TO
that immortal poem, Zonder nadeel voor
dat onstelfelijke dichtttuk. *
derheid in geval van strd, yr.
to Disadvantage, v. a. Benadeelen.
Disadvantageous, adj. Nadeelig ,Onvoordeelig, Ongunstig; I.)
FOR, Ongeschikt voor; 2.) - TO, Nadeelig voor.
Disadvantageously, adv., zie Disavantageous.
Disadvantageousness, s. Nadeeligheid ,
Onvoordeeligheid, Ongunstigheid, yr.
Disadventurous, adj. veroud., Ongelukkig , Onvoorspoedig.
to Disaffect, v. a. Ontoegenegen maken.
Disaffected, adj. 111-isnoegd (inzond. over
het staatsbestuur); I ) - TO religion,
lifkeerig van de godsdienst ; 2.) WITH the government, Afkeering van
het hestuur.
Disaffectedly, adv. Ongenegen, Afkeerig.
Disaffectedness, s. filisnoegdheid (bifz.
over het staatsbestuur), yr.
Disaffection, s. Ontoegenegenheid. *
bijz. 1VIisnoegdheid (over het staatsbeuser), y r.; — To religion, TO a
king, Afkeerigheid van eene godsdienst,
van een' koning.
to Disaffirm, v. a. Ontkennen.
Disaffirmance, s. Ontkenning , yr.
to Disafforest, v. a. (ten bosch) Tot geeneen gebruik vrfj,tellen.
to Disagree, v. n. Verschillen , Niet go.
liik Niet bij elkander passen. * ,
Iterschillen in gevoelens, Oneenc zijn.
In oneenigheid 2;(jr7. * , Niet met
*
elkander overeen komen; I. )to —ABOUT,
liet niet eens zifn over, I7erschillen omtrent ; 2.) to - FROM Verschillen
van; 3.) to — TO . Niet aannemen;
4.) to — WITH, a.) Niet overeen 'omen
met, Strijdig zien met ; b.) Food
often disagrees WITH the tacte , Het
voedsel komt dikwijls niet met den srnaak
overeen.
Disagreeable, adj. Verschillend, Onovereenkomstig , Niet bsj elkander passend.
Onaangenaam ,; — TO, a.) On•
bestaanbaar met.; b.)Onaangenaarn voor.

DTSA
Disagreeableness, s. OnovereenkornstigOnaangenaarnheid, yr.
held. *
Disagreeably, adv., zie Disagreeable.
Disagreement, s. Verschil, o., ()lovereenkomstigheid, y r. * , Verschil van
gevoelens 0. , Oneenigheid, ; WITH each other, Verschil van elkander.
to Disalliege, v. a. bijMILToN, Mara den
pligt des onderdaans onttrekken.
to Disallow, v. a. Verwerpen , N et als
gezaghebbend erkennen. * , Arke4ren , Voor onweitig houden. * — , La.
ken, Niet * —, Weigeren,
Niet toestaan, Niet vergunnen.
Disallowable, adj. Niet vergunbaar.
Disallowance , s. Verbod, o.
to Disally, v. a. bij MILTON, Scheiden.
to Disanchor, v. a. Ontankeren,
to Disanimate, v. a. Ontzielen. *—, Onttnoedigen.
Disanimation, s. Ontzieling, yr.
to Disannul, v. a. barbaarsch gevormd
woord , Vernietigen , Herroepen, zie
to Annul.
Disannulment , s. Ternietiging , Herrog
to Disannul.
-ping,yr.ze
to Disapparel, v. a. Outkleeden.
to Disappear, v. n. Verdwijnen ; T.) to—.
AMONG the foliage, Tusschen de blade•
ren verdwünew ; 2.) to — BEFORE
Verdwijnen your.
Disappearance ,‘ s. Verdwning, yr.
to Disappoint, v. a. Te leur stellen ;
to Be disappointed AT , Te leur gestelti
zim over, ; 2. ) to - Ont IN a thing,
Iemand in lets to leur stellen ; 3.) to
— one OF a thing , Iemand Feu doer;
missen of ve rliezen, Iemand omtrent lets
to leur stellen.
Disappointment, s. Teleurstelling , yr.
Disapprobation , s. Afkeuring, yr.
D:sapprobatory, adj. -Afkeurend.
Disapproval, s. Afkeuring, yr.
to Disapprove, v. a. Afkeuren; to —or,
alfieeuren. Aaiun. Even als bij to Approve, word: ook bier tegenwoordig het
voorzetsel veelai weggelaten.
Disard, zie Dizzard.
to Disarm, v. a. Ontwapenen ; to — one
OF a thing, Iemand van nets berooven.
to Disarrange, v. a. Verwarren.
Disarrangement, s. Verwarring, yr.
in
to Disarray, v. a. Ontkleeden. *
de war brengen, Over hoop wer,ten.
WarsDisarray, s. Ongekleedheid. *
ortie , yr.
Disassiduity, s. Onzorgvuldighei d , vr.
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to Discard, v. a. (kaarten) Uitschieten,
to Disassociate, v. a. Scheiden.
, Ran-pspred,
firegwespen, (als islet gru,tig en vaer
Disaster, s. Ramp,
betel e te vmvisselen,) Ecatteren. *
frederwaara'igheid, yr., Ohgeval, o.
to Disister, v. a. erg. .Thos eenen on- Aldanken „Lilt zinne dienst zetten.
Disearnate,
adj. Ontvieesd.
, unstigen stand der .itetren ben,,deelen ;
fig. (loch weest in het algew. Ongelukkig to Disease, v. a. Ontkleeden, Ontblaotett.
Discepta(ion,
Geschil, a.
waken.
Disceptator s. Scheidsman, an.
Disastrous, adj. Rompspoedig ;
to Discern, v. a. Erkennen,Ondeskennen,
Noodiotiw voos.
Rampsroedig
Ohderscheiden ; a. ) co - AMONG, BernerDisastrously, adv., zie D , ,itst rens.
Disostrcusdess, s. Rampcitcedigheid , vr. ken ofOnderscheiden antler; z.) co —
to DIsauthorize, v. a. Buiten gezag.stel- FROM, Ondenclzeiden van. * —, v. n.
Een ondeincheld ;waken ; tO - BETWEEN,
len s Van zfi n aanzien ben/oven,
to Disavouch, v. a. list a aspen, Leo- Onderscheid waken tusschen.
Discerner, s. Die ondesscheidt. *
chenen.
to Disavow, v. a. Loochenen, Ontkennen. oordcelaar, Kenner, m. '
Niet l'rkennen , Betuigen niet te Discernible, adj. Etkenbaar ,Ontlerken,
*
bans, Zigtbaar.
kennen Vertoochenen.
Disavowal, Disavowinent, s. Loochening, Discernibleness, s. Zigtbant held, vr,,
Discernibly,
zie D scernible,
Ontkenning, vr,
to Disband, v. a. Uit de k,i'gsdienst Discerning, adj. Oordeelkundig, Schran.
s. Onderscheidingsgave,vr.,
Fisspt eiders. der. *
ontslann, Afdanken. *
*
, v. n. De krilgsnienst verlaten, Oordeel, 0.
Discerningly, adv. , zie Discerning, adj.
Uen
iteen goon, Zicli verspreid.
to Disbark , v. a. Onischonen , Schillen. Discernment, s. 0 ordee 1, Onderscheidings.
vet wogen , 0., Schranderheid,
*—, bit POPE, zh.? to Disembark.
Disbelief, s. irangeloof, Want, ouwen to Discerp , v. a. wetnig gebruik., Aan
Ongcloof, a. ; Our — OF a thing does c tukken seheuren of breken.
not alter the nature of a thing , Ons Discerptibility, s. Breekbaarheid, Ver.
ongeloof omtrent eene zaak verandett deelbaarhei d , vs.
Discerptible,adj. Breekbaar,Verdeetbaar.
den aard Bier zaak niet.
Discerption, s. Vaneen.;Lheuring,
to Disbelieve, V. a. Niel gelooven.
eentifting, y r.
Disbeliever, a. Ongeloovige, m.
to Disbench, v. a. Van den zetelverdri7- Diseession, s. Vertrek, ireggaan, o.
to Discharge , v. a. Ontlasten, Van eenen
van, Vrn het kussen fagcn.
, Ontladen, Ontsche.
to Disbranch, v. a. Pan takken berooven ; last bevrliden. *
fig. Afrukken. (room. lea. Ontheffen,.Bevr)den.*—, Los,els
besen.
*—,
een
geweer,
fifyarcn , Afichie'
ran
zdtsprui
to Disbud, v. a.
u) Disburden, v. a. Ontlmten, Vnn sealer ten. s —, eene Ashuld , "Alden, Betaeenen beschuldigde, Vrifspre.
last beyruden ; to — one's self oF a len. *
thing ON another, Zith van lets ontsiaan ken. * — 7 eenen pligt, Vervullen. *—,
en het een' antler' opdrageo, zie het eenen drettaat , Ardankcn. *
eenen
ambtenaar,, ..d zetten. *
een ambt,
betese to Disburthen.
i to —
FROM, Beto Disburse, v. a. (Geld) uitgeven. *—, Bed:enen; I.
vvOden van , ttit ; 2. ) to — one OF
biz. V001 schie ten, Verschieten.
Disbursement, s. Uitgaaf (van geld), y r. Iemand van ... ontheffin of bevrifden;
3.) to — one's self INTO, van rivie• — , Versehot, o.
ren, Zia; ontlasten in.
Disburser, s, Uitgever,,Uitbetaler, w.
to Disburthen, v. a. Ont;asten , zie het Discharge, s. Outlasting, Lozing, (bg
Dicer gebruikellike , hoewei minder goealc voorb. van scherpe vochten nit het ligto Disburden. *—, v. n. Ztin bare chaam,) sr. *—, Ontheffing (van cease
vitschudden. verpligting), vr * —, Ontslag, Al:
to Discalceate , v. a. (Iemand) de schoe- scheid (nit eene bediening), o. *--•,
Vrifspreking (van eene wisdaad), yr.
nen uittrekken, Ontschoeid en.
*—, Loosen (van gesclut),o. *
Al:
Discalceatecl, adj. Ontschoeid.
doening, Betaling (van eene schuld), yr.
Discalceation , s. Ontschoeij ing, vr.
Losgeld (y our e'en' gevangette), o.
to Distantly, v. n. OntL. indea3 Smelters.

Merl
—, Verve:?ling (van een' pligt).
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Waarneming(eener arnbtsbediening), yr.
Discharger, s. Die op eenige wifze outlast, ontlaadt , enz., zie to Discharge.
—, inz. iffschieter (van een vuurroer
of kanon), m.
Distinct, adj. Ongegord, Los gekleed.
to Discind, v. a. Verdeelen, ilanstukken
snjjden.
Disciple, a. Leerlissg, m. en yr.
to Disciple, v. a. Onderrigten, Opleiden,
Opbrengen.
Discipleship , s. Leerlingschap, o.
Disciplinable, adj. Voor onderwils yatbaar.
Disciplinableness, a. Vatbaarheid voor
onderwii's , yr.
Disciplinant, s. Monnik van eene strenge
orde, m.
Disciplinarian, adj. Tot degoede tuck: behoorende. * s. Bestuurder of Onderwilzer, die strenge tuck: bond:. *--,
in Eng., "lank/ever van de p, esbyteriaansche godsdienst , (die kizonder op
kerkel. tucht .aandringt,) m.
Disciplinary, adj. Regelen van tuck: bevattende.
Discipline, s. Tucht, (krilgstucht, keeltucht, kindertucht)or. "•—, Straf, Kastijding, yr.
so Discipline, v. a. In such: houden. *---,
Kastifden.
Onderwilzen. *
to Disclaim, v. a. Loochenen, Niet er.
kennen, Betuigen niet to kennen.
* —, in
Disclaimer, s. Loechenaar ,
regten, Verdediging, die eene volstrekte
loochening inhoudt, yr.
AO Disclose, v. a. Ontsluiten, Ontdekken,
Ontwikkelen; fig. Openbaren, Bekend maken. * —, Uitbroeden.
v. n. Ontluiken.
Disclose, s. Ontdekking', yr.
Discloser, s. Ontdekker, m.
Disclosure , s. Ontsluiting , Ontdekking,
Ontwikkeling, y r., zie to Disclose.
Disclusion, s. Uityloeliing, yr.
Discoid, adj. Schiffiortmg.
Discoloration, s. Ontkleuring. * —, Verkletoing, yr.
to Discolour, v. a. Outkleuren, Ontverwen, Doers verklettien.
to Discomfit, v. a. 'Tx onder brengen,
Uit het veld slaan.
Discomfit, Discomfiture, s. Nederlaag, yr.
Discomfort, s. Mistroostigheid, yr.
to Discomfort, v. a. Illistroostig maken,
Moedeloos maken.

Iffistroostig, Troosteloos. ‘ a —, Baruvend , Grievend,
to Discommend, v. a. Misprilzen, Lo•
ken, ilfkeuren.
Discommendable, adj. Berispelijk,' Leak.
b aar.
D iscommendableness, s. Laakbaarheid,vr.
Discommendation, S. Misprfzing, fkeuring, yr.
Discommender, s. Berisper, m.
to Discommodate , v. a. bil oudychri.
vers, zie to Discommode.
to Discommode, v. a. Lastig vallen, Overlast aandoen, Hinderen, Bele: doen.
Discommodious, adj. Lastig, Hinderlillt.
Discommodity, s. Lastigheid,
Overlast, tn.
heid,
to Discommon , v. a. Van het gemeenteregt beroo yen. Van de yoorregten caner plaats berooven.
to Discompose, v. a. In wanorde brengen. * Verontrusten. * —, In eens
kwade luim brengen.
Discomposure, a. Wanorde. a —, Forstoordheid, yr.
to Disconcert, v. a. Verontrusten. *—,

Verifdelen.

Disconformity,

held, yr.

s.

Onoyereenkomstig.

Discongruity, a. Ongepastheid, yr.; The
— of a thing TO another, De ongelilk-

held van tene zaak met eene andere.

Disconsolate!, adj. (Disconsolately, adv.)

Mistroostig , Mismoedig.
Disconsolateness, s.
Mistroestigheil.,
Iilismoedigheid, yr.
Disconsolation, s. by ends schrilyers,
Troostdoosheid , yr.
Discontent, adj. Misnoegd, Onteyridev.
*
s. Blisnoegen, o.
to Discontent, v. a. Ontevreden maken,

Misnoegd maken. * Ontevreden
ken, Niet yoldoen.
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Discontented, adj. (Discontentedly, adv.)
Misnoegd, Ontevreden.
Discontentedness, Discontentment, a. On-

teyredenheid, Misnoegdheid, yr.

Discontinuance, Discontinuation, a. Afgebrokenheid. *
Ophouding, yr.
to Discontinue, v. n. Ophouden, Niet

voortduren. * —, Ophouden,
broken worden, Den zamenhang der bestanddeelen verliezen. *—, v. a. ilflaten
van, Niet vervolgen, Niet yoortzetten,
Staken. * ilfbreken, Doen ophouden.

Discomfortable, adj. weinig gebruik., Discontinuity ,

.elfkebrokenheid yr.
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Discontinuous, adj. Afgebroken, Gape') d.
Disconvenience, s. Onovereenkomstigheid,

Onbestaanbaarheid, yr.
Discord, s. Tweedragt, Oneensgezindheid,
y r. *— , in de muzijk, Wangeluid, o.
to Discord. v. n. Onovereenkomstig win;
to
WITH, Niel stemmen met.
Discordance , Discordancy, s. Oneenigheld, Oneensgezindheid, yr.
Discordant, adj. Zich niet gelijk blijvend.
*
Onovereenkomstig, Oneensgezlnd.
Tegenstrevend ;
FROM Onbestaanbaar of Striidig met.
Discordantly, adv., zie Discordant.
so Discounsel, v. a. veroud., Afraden.
Discount , s. Afkorting Korting , yr.,
Rabat, (bij. koopl.) Disconto , o.
to Discount, v. a. diftrekken„ (14jkoopl.)
Disconteren.
Discountable, adj. 4f to trekken.
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toner plats* schiff hebbende , Schiff

vormig.

to Discover, v. a. Ontdekken, Open doh..

ken. * Ontdekken Bekend waken,
Openbaren. * —, Ontdekken, Van verre
Ontdekken, Te weten kozien. *
men. * Ontdekken, Uitvinden. *—,
sprekende van onbekende landen, Oa tdekken, Vinden
Discoverable , adj. Zigtbaar, Te ontdek,
ken; — BY reason Door de redo IS
ontdekken.
Discoverer, a. Ontdekker.
, Koni
schapper, es.
Discoverture , s. in regten, Bevreding
van den stoat van vs oyster of weduwe.
* —, Ontdekkivg, Ontknooping, yr.
Discovery, s. Ontdekking , Gewaarwoou
ding ofPinding van iets nieuws. *—,

ontdekte, Ontdekking. *

Openba-

ring, yr.
to Discountenance, v. a. Verlegenmaken„
Fan zen stuk brengen. * Met koel- Discredit, s. Smaad, Verachting.
X —, Oneer, Schande, y r.; It was no
he id ativijzen.
- TO him , Het strekte hem niet tot °neer..
Discountenance w t. Koele afiwilzing, yr.
Discountenancer, s. Iemand , Welke door .to Discredit, v. a. In minachting breno

eene leoele befegening ontmoedigt.

gen. *

Onteeren, Tot schande strek.

Betwiffilen.
ken. *
Discounter, s. Doe wessels dtsconteert.
Discreditable, adj. Onteerend.
to Discourage, v. a. Ontmoedigen. *
Afschrikken; i.) to
FROM, elf: Discreet, adj. (Discreetly, adv.) Besche..
schrikken van; 2.) to — one TO do den. * , Voorzigtig, Behoedzaam.
a thing, Ietnand den sated benemen om Discreetness, s. Bescheidenheid. •—
Behoedzaamheid, yr.
lets to doors.
Discouragement s s. Onttnoediging. * —, Discrepance, Discrepancy, 5. Verschil, e.,
Oneenigheid,
yr.
.eifschrikking, yr.; — FROM, Afschrik
Discrepant, adi. Oneenig.
ken van.
Discourager, s. Die anderen ontmoedigt, Discrete, adj. Algeschelden.
Discretion, s. Beseheidenheid. *—, roar.
afschrikt.
Rede- zigtigheid, Behoedzaamheid, yr., OverDiscourse, s. Gesprek , o. *
voering. * Verhandeling, yr. ; A leg, 0.; Use your own — in it, Ga
- ABOUT, ON, Bone redevoering of daarin met ts zelven to rade ; The years
of —, De Jason van ondericheid. *—,
yerhandeling over.
to Discourse, v. n. Zamenstreken', Kou- Onbepaald meesters chap, o., Pi* wil,m.;
It
is at your — , Gt./ zsee er volkomen
ten. * , Handelen , Vet handelen ,
Spreken; a.) to — on, Spreken of , meester van. * —, in het ki , To surHandelen over; 2.) to — WITH , Spre- render at—, Zich op genade of ongenad*
ken met. Aanm. In plaats van ON vindt overgeven.
Discretional, adj. (Discretionally,, adv.)
men ook OF.
Discourser, s. Verhandelaar, Spreker, Onbepaald,
Discretionary, adj. Onbetaald (van
Redenaar, m.
Discoursive, adj. Hi MILTON , zie Dis- gezag).
Discretive, adj. in de spraak- of redek.,
cursive.
Discourteous, adj. (Discourteously, adv.) Afzonderend of Tegensteltend.
Discretively, adv. Bij wifze van afzon0 nvriendeliik, Onwellevend.
D;scourtesy , s. Onvriendelijkheid, On- derirg of tegenstelling.
D'scriminable , adj. (door niterliike teewellevendheid , yr.
kenen) Onderscheidbaar.
Discourtship, s. veroud., zie Incourtesy.
Discous, adj. in de kruidk., De gedaante to Discriminate , v. a. (door ssiterlike
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Schel. to Disdain, v. a. Versmadert.
teekulen) Ontlerscheiden. •
Ncr. n.
v. a. Met y erachting nederzien. *
Ongeden, Alz,ndertn, U'tzoeken. *
duld,g worden, Zit1t etgeren.
Onderscheid makers.
OrderDiscriminate, adj. bij BACON
acj. (Disdaintully, adv.) Verscheiden.
Discriminately, adv. Duidelifk, Zigtbaar, D:sdainlu i ness, s. Vecsmading Verachting, Minachting , yr.
Na3nit,kent ig.
Discriininatencss, s, Zigtbare verschei- D'sca.:e , s. Kwaal , y r , Ongemak, 0.,
Ziekte y r. Aanm. Z :ekte beieekent
depheid,
Discrimination, s, Onderschtiding (door het alg. erneen Celle 81 notige ongecielduiterli!ke kenteekenen), yr.
held; K'r'aal ;neer bi:/z; on der de oorzcock
* — , Oaderscheidingstee- der y oor.daring y.(n awn ongezonden
dercheid.
ken, Kenteeken, o.
ecestand; Ongemak beef: bier den beDiscrimiiiative , aci j Ondersche ;ding ken- paaiden zin van eene ligchamelüke
teekenend. *
,0.1derscheid;ng In ,tht kwetszng of onnatiturlifice uttzetting of
aansteking.
nen:end , OriderscheFdend.
Diserimbatively, adv. Met inachtneming to Disease, v. a. Ongesteld n2akon,
I gerust maken.
van het behoirlijke endencheid.
Discriminous, adj. bij 1-1.ititvEv,, Gc th , easedness, s. 0 lige teldheid, Ziekte, yr.
Pseaseful, adj. Ziekte veroorzakend.
yearlijk.
Discubicory , adj. Geschikt em er op to Diseasemeut, s. Onrust ,
yr.
Disedged, adj. L'oc. gemaakt, Van z.lIne
leunen, Lean
to Diseu i pa,e, v. a. Verontschuldigen, schoyheid cntdaan, Stomp gewordcn.
to Disembark, v. a. Ontsciapen, Landers.
Rego; ea; d' gen.
Diseumbency, s. Liggen (der outlet; aan *
v,
land stapien, Haan lend
gran,, Lowden.
tafil), o.
to Diseumber, y . a. Van overlast be- Disembarkment, s. Ontscheping. vr.
to Disembarrass, v. a. Vrifia3ken , Losvtifden, zie Disencumber.
Discurrent , adj. veroud., zie Not maken.
D}sembarrassrne.nt, s. Bevreding , Vercurrent.
loosing, vr.
Discursion, s. Zwcrven, Rondloopen, o.
Discursive, adj. Regelmatig betoogend. to Disembitter, v. a. De bitterheid be* —, Zwcrvend.
?rennet,, Verzoeten , Veraangenamen.
Discursively , adv. BijIviize van regel- Disemb ,:died, adj. Ontligchaamd zie to
Disembody.
matig betoog.
to Disembody, v. a. Oniligehamen. *—,
Discon:iveness, s. Sluitiede , Yr.
Diseursory, zie Argaimental.
Uzi de kriigsdienst onk;laan.
Discus, s. Ilrertschilf (der ouden), y r., to 1)isembogue, v. a. Goeten, Storten ,
zie Quoit. Lilts:on-en , Uloverfren. * —, v. n. Zich
to Discus , v. a. AT:.tauwkeurie b woke oral )step (ale eene riyier aan harem
yan heraadslaging onderzi,eken, Uit- mond,) UitYloefien, Ui:wateren, Uitp:tr'zen ; fig. to -- a bottle of wine,
looicn.
Eene flesch wfin drinken.
Disemboguement, s. LThwatering (in de
heelk. , (ten gezwel) Verdrilven , Vet- zee), yr.
Disembocomed, adj. baY YOUNG, Van den
deelen.
Diseu s. s:'r, S. Doe onderzoekt enz., zie botzem gescheiden.
to Discua.
Disembowel, v. a. Uit het ingewand noDiscussion, s. Naamkeurige nitpluiz :ng men. *
Ontweilen.
bij wstze van beracdslaging. *
, in de , o Disembroil, v. a. Ontwarren.
Vrtirtjving (van con gezwel), to Disenabte, v. a. Onbekwaam maker:,
deeling , yr.
Van eene magi bero,y,n.
D i scursive, adj. in deheelk., Verdrfiy end, to Disencliant, v. a. Ontt,overen.
Verdeelend. *
s. Verdeelend mid- to Disencumber, v. a. Van ()veriest bedel, o.
vi;iden , Ontlasten , Ontheffen ; to —
Discuiient, adj„ zie Discussive. *— , one OF a thin,, Ionand van lets °atlass. in de geneesk., Ontbindend
e. tots.
Van 1.(ndernissen, die den
Disdain, s. Versmao'ing, .117inachting, vi. dooriogt bete; tent, ont4en , Openen.

P1SE
Disencumbrance, s. Ongehintlerdheid, yr.
to Disengage, v. a. Losmaken ,Vanverhindering bevrijden; to —FROM, Losmaken of Bevrijden van. * —, v. n. Zich
(van lets) bevrijden.
Disengaged, adj. Geen belet liebbende,
Door geene hezighedenvethinderd,Vrij,
Niet gehouden aan een bez,ek(te geven
of te ontvangen). * , Van eenige verbindtenis ontslagen.
Disengagedness, s. Vrijheid, Ontslagenheid van bezigheden, v'.
Disengagement, s. Bevrijding van eenige
verhindering, yr.
to Disennoble, v. a. Ontadelen.
to Disenroll , v. a. (Eenen naam van
eene best) schrappen.
to D sentangle, v. a. Onewarren; fig.
Uit eene verlegenheid redden; a.) to
2.) 10 -OUT OF,
—FROM,Bevijan;
Bevrijden uit.
Disentanglement, s. Ontwarring; fig.
Bevrijding, yr.
to Disenter, zie Disinter.
to Disenthral, v. a. Bevrijden, Van slavesnij verlossen , zie to Disiutangle.
to Disenthrone, v. a. Onttroonen.
to Disentitle, v. a. Van eene aanspraak
berooven.
to Disentrance, v. a. U ; t tone bezwijming doen bijkomen.*—, Use eenen diepen
slaap doen ontwaken.
to Disespouse, v. a. Onthuwcn,Onttrouwen , Scheiden.
Disesteem, s. Minachting, yr.
to Disesteem, v. a. Minachten.
Disestimation , s. Geriugschatting, Minachting , yr.
Disfavour, s. Ongenade. * —, Ongunstigheid, Onvoordeetigheid. * —, Leelijkheid, yr.
to Disfavour, v. a. Niet begunst igen. *—,
Leelijk maken, Misvormen.
Disfiguration, s. Mismaking.* —, Mismaaktheid , Wanstaltigheid , yr.
to Disfigure, v. a. 1171,vormen , Mismaken. * , Blisvormen, Vet minken.
Disfigurement, s. Misvorming, Leelijkheid , yr.
to Disforest, zie to Disafforest.
to Disfranchise , v. a. Van vrijdommen
bet ooven.
Disfranchisement, s. Berooving vanvrijdommen, yr.
to Disfurnish, v. a. Ontblooten, Berooyen.
ENG. A. DUTCH DICT.

257
DISG
to Disfurnish, V. a. Van sierandberooycn.
, eene vesting, Van geschut ontblooten.
to Disgarrison, v. a. Van bezetting ontblooten.
to Disglorify, v. a. Van roem berooven,
Onteeren.
to Disgorge, v. a. Braken, Utspugen;
fig. to Disgorge one's self INTO, Ziclz
storten id,Uttloopen in.
*
Disgorgement, s. U tbraking,
Uitbrarksel 0.
Disgrace , s. Ongenade.*—, Schande,vr.
to Disgrace, v. a. Schandylekken, °wee, en.
0 ntsio en.* —, In ongenade
engen.
Disgraceful , adj. (Disgracefully, adv.)
Schant'ell: . k , Tot scl2ande set ekkend ; In
TO mon , De onmatig--temprancis—
heid is schandelijk voor den r,encch.
Disgracefulness, s. Schandelijkheid, yr.
Disgracer, s. Onteerder,, &bender,, m.
Disgracious, adj. 0 n gunsti g, 0 nbev g.
to Disguise, v. a, Vermommen , Door
vetkleeding onkenbaar maken. *
,
, Verblnemen.
Disgu i se, s. Vermomming , Verkleeding,
Yr.; fig. Schip; , Dekniantel, in.
Disguisement , s. Vermomming vr.
D stoliser,, s. Die zich cf asides en verkleedt of vermoint,i'ernzoinmer, its
Disgust, s. Walging , y r., Tegenzin,(tegen eenige spijs of ds ank,) ns ; fig. Gebe/01' 6'1d , vr., 111isnoegen , o.; fig. so
let
Take a — AT , Lent It'alg van
gen. Aanm. Men vindt ook to in plants
van at.
to Disgust, v. a. Walgen. * Belgen.
Afkeer veroorzaken ; 1.) to Be disgusted
AT (or wiTn) a thing, Len' afkeer van
jets heb'ien; 2.) LO -- one FROM a thing,
.1-emand een' afkeet van lets inboezemen;
3 .) to Be disgusted wiTli, zie to Be
disgusted AT.
Disgustful, adj. Walgelijk.
Disgusting, adj. (Disgustingly, adv.)
Walgelijk , Sruitend.

Dish, s. Schotel, (platte of holle,)
Kode, c. *--, eene 'man; bif dc
*
mijnwei net s.
to Dist' , v. a. In eenen schotel op trIpl
bt en gen , Aanregten 0 paissch en , ausp
rneestai to - ice. x 7 zie to Gudgeon,
to Render helpless.
Dishabille, adj. Ongekleed, In neglige.
Aanm. ills adj. sciztüft men het beter
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DISTI
DIST,
deshabille. *— 5 s. Margenkleeding, yr., Disingenuousness, s. 0 nopregtheid, VaIschheld , yr.
Are glige , o.
to Dishabit, v. a. bij SHAKSP., Van zike Disinherison, s. 0 nterving, yr.
to Disinherit, v. a, Onto ven. Aanm. to
haardstede ye' drijven.
Disherit wordt we rssig gebruikt.
Disharmonious, adj. Ongepast.
Disharmony, s. Gebrek aan oyereenstem- Disintegration, s. Scheiding van integrerende (zie Integrant ) deeien van
ming , o., Wanklank , tn.
lets, yr.
Dish-butter, s. Verscne boter, yr.
s
Vaatdoek,
to Disinter, v. a. IVeder opgraven , OpWoh-cloth , Dish-clout ,
, graven.
to Dishearten, v. a. Ontmoedigen.
Onto ving , yr. Disinteressed, adj. ongebruik., zie DisDisherison, s.
to Disherit, v. a. Ontery en, zie EU Dis- interested.
Disinteressment, s. buiten gebruik , zie
inherit.
to Disn,ivel, v. a. Het hoar in warorde Disinterestedness.
b-engen , incest gebrnikelijk in het yer1. Disinterest , s. Nadeel, o.* —,Onbaatdw. vishevelled, Met hangende harem zuchtigheid , Belangeloosheid , yr.
Disinterested, adj. ( Disinterestedly, adv.)
Dishing, adj. Rond-hel.
Belangeloos, Onbaatzuchtig. " , BeDish-meat , s. Toespij, , yr.
Dishonest, adj. (Dishonestly, adv.) On- langeepos , Geen vow-- of nadeel genieeer/ifk , Ontrouw. " —, van vronwen , tende van eenige zaak.
Ones:11A , Onkuisch. * Oneerti.jk, Disinterestedness, s. Onbaatzuchtigheid,
Belangeloosheid, yr.
Oneer verschaffende. Schandefilk.
Dishonesty , s. Oneerliikheid , y r. , zie Disinterment, S. O-gfaving , s's.
to Disinthral v. a. Vs umaken, Via
Dishonest.
dienctbaarbeid ontheff:n.
Dishonour, s. Oneer, Schande, yr.
to Dishonour, v. a. Onteeren , Selland- to Disintrica,e, v a. Ontwarren.
vlekken, Schande acsrdoen. * , Ontee- to Disinure, v. a. Ontwennen.
ren, In kuischhe id be! eedigen, Schenden. to Disinvite, v. a. een y e, zoek Afzeggen
Dishonourable, adj.( Dishonourably,adv.) of Doen afzeggen.
to Disinvoive, v. a. Ontwikkelen , OntOnteerend. * —, Ongeeerd.
to Dishorn, v. a. bif SHAKSP., Onthoor- warren.
to Disjoin, v. a. Vaneen scheiden ; to
nen , Onthorenen.
— FROM, Scheiden van.
Dishumour,, s. Kwade kin; , yr.
Dish-wash, Dish-water, s. Schotelwater, to Disjoint, v. a. Ontwi ichten, Uit het
govi icht zetten ; fig. Bui,-en zamenctelBordenwater,, o.
Dish-washer, s. eene eerd, Dniker, tn. wig engen. * —, (Een i:1,011)yoorsnij.
den, Ontieden. * , v. a. Uieeenvaren.
Disimprovement, s. Vererge; ing , Tr.
to Disincarcerate, v. a. Ult d gcvange- Disjoint , adj. (Disjointly , adv.), zie
Disjunct.
vie ontslaan.
Disinl;liration, S, Ongenegenheid ,yr.; — Disjudiration , s. Beoordeeling,
sing, yr.
TO , Tegenzin , Afkeer van.
to Disinc4!)c, v. a. Ongevegrn rockers, Disjunct, adj. Ge c cheiden , Verdeeld.
, on, s. Afgescheidenheid „AftonDisjuoct
FROM
,
stemnien
;
to
—
tee
;g
Ongunst
dering Vereleelaissid, yr.
Iemand afkeerig Maken van.
to Disincorporate , v. a., zie to Diselve Disjunctive, adj ,. Onvat:)aar your vereefrom being corporate. Van erne riging,Onvereenigbaar.*—, Scheidend,
Verdedend. in de spraakk., A —
corporatie (zie Corporation) scheiden.
Disincorporation, s. Berooving van de conjunction , Een scheidend yoegwoord.
Disj unctively , adv. Afzonderliik.
vritheden eener corporate,
to i),sinfect, v. a. Van de besmetting be- Disk, s. Schlif, (als Zonneschijf, Moansch ty, enz , de schijnbare pave ronde
V "4,dei,.
Di3infec'on, s. Wegnemen der bestnet- gedaante, ;12 welke zich de hemelligchanien voor het oog vertoonen,) yr. *--,
ting , 1;.
Disimge ulty,, s. bijna veroud., Onopregt- zeker rond ss'ernoszer bij de spelen der
widen zie Discus.
held , Valschheid, yr.
'
s. Onvrie delijkhe id , GageDisingenuous, adj,( Uisingenuously, adv.) Diskindness,
regenheid *
Ondienst , yr.
Onopregt Valsch.
23C
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D;slike, s. Ongenegenheid, vr., 'Veer,
Tegenzin, Weeizin, m. ; A — to, Een
afkeer van, Een tegenzin in; to Take
a — TO a person , Een' afkeer van
iemand kri;wen.
to Dislike, v. a. Niet begeeren, Tegenzin hebben, Nie: m hne , Aikeuren.
Dislikeful, adj. lij SPENSER , Onge-'
negen.
to Disliken , v. a. Onge!J maker. *_,
v. 0. bij SHAKSP. Ongelijk zip;.
Dislike , ess, s. Ongelvleheid, y r.; — TO
Ongelijkheid ann.
s. Die een' afkeer van jets
he eft .
to Dislimb, v. a. Van lid tot lid verscheuren, In stukken scheuren.
to Dislimn, v. a. vit eene schilderii
wisschen, Vernietigcn.
to Dislocate, v. a. Uit zijne behoorltike
ptaats brengen. * — , bijz. Uit het lid
zetten, Venvrikken, Ontwrichten.
bijz.
Dislocation, s. Verplaatsing. *
Ontwrichting , U:theaidzetang, yr.
to Dislodge, v. a. Van verblijfplaati of
'ironing doen veranderen , D,en verhui
zen. * —, bijz. (eenen vijand) Verdrilven; to — the enemy FROM a hill,
Den vijand van een' heuvel verjagen ,
verdrijven. * —, v. n. Verh,izen.
Disloyal, adj. (Disloyal y, adv.) Ongetrouw (aan zitnen soave; ein), Trouweloos ; — TO, Ongetrouw ann.
Disloyalty, s. Ong,trotiwheid aan zunen
souvep cin , Trotweloosheid, vo.
Dismal, adj. (Dismally, adv.) Droevig ,
Naar, Treurig,
D , smalness, s. Di oivigheid , Naarheid ,
Treurigheid, Akeligheid , vs.
to Dismantle, v. a. Ontn,antelen, v'e
Ontmantelen in het andere deel ;
to — one OF a thing, Iemand van jets
berooven.
to Dismask, v. a. Onanaske: en, zieOntmaskeren in het and, r e deel.
to Dismay, v. a. Ned, slagt'g mrsken, Moedeloos ,oaken, Verschrikken; to -WITH,
Verschrikken met.
Dismay, s. Illoedeloosheid , Narslagagheid, yr.
Disme, s. veroud., Tiende , yr.
to Dismember, v. a. Vettleel,'n , Vancen
scheiden.
Dismemberment, s. Verdeeling, Verscheuo ing , vr.
ti Dismiss, v. a. Later gran, Laten
vertrekken. * , Ontslaan, ilfdanken;
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to — FROM , a.) l'Vegzenden van ; b.)
Ontzetten van, ziit.
Dismiss, s. veroud., zie Dismissal, Dismisson.
Dismissal, zie Dismission.
Dismission, s. Wegzending , vr., ELFrrol
* —, A.:zetting,
ontslag , o.,
Ontz,tting van een ambt , vr.
Dismissive , adj. Aidankend.
to Dismort7gage, v. a. Van beleening
shaken, Vrijmaken.
to Dismount, v. a. Uit den zadel ligten.
* , Van eene hoogte afwerpen; to FROM a tower, Van een' toren werpen.
* — , een kan3n, Van zijn roopaard
of affuit nemen ; fig. 0 nbt uikbaar maker. * —, v. n. Arstifgen, Afzitan,
Van het paard stijgen. * —, Afitijgen
( van eene hoogte).
to Distiaturalize , v. a. Tot vreemdeling
verklaren, Van bet regt van inboorlingschap berooven.
Disqatured, adj. bit SHAKSP., Onnatuurlij k, Ontaard, De natuurlijke genegenheld nthsende.
Disobedience, s. Orgehoorzaamheid, or.;
- TO parents, Ongehooizaamheid aan
ouders.
Disobedient, adj. Ongehoorzaam ; — TO
the word, Ongehtio zaam aan het wooed.
to DIs ,b,y, v. a. 0-,,'ertreden , Niet gehoorzav,en, Ongehoorzaam zijn.
Disobligation, s. Ondienst , Beleediging, y r.
,
D,so;Aigatory, adj. Van verpligang oneh C 011 de.
tt. Disoblige, v. a. Beleedigen , Ondiemt doen.
Disobliging , adj. (Disobliging l y, adv.)
Onvriendelflk, Ongedienstig, Onbeviulp•
zaam.
D , sobligingness,s. Onvriendelijkheid, vo.
I/sorbed, adj. van een hemelligchaam,
Uit ztine loopbaan geworpen.
Disordei. , s. [rano: de , Verwarring, yr.
—, On* --, Rumoer, o., Deroerte.
, Ouregelmasigheid.
Onge.steldheid , Onpasselijkheid. * —,
Ontsteltenis, Gemoedsbeweging , or.
to Disorder, v. a. In wayside brengen,
rerwarren. * —, Ougeseerd maker., OnOnt..teld n:aken,
passelifk maken.
Het gemoed ontrcei en, Ontstellen. *
Uit den geevte:aen stand zetten.
Disorder:AL, adj. 0 nde u gend, Ligtvaardig,
Ongeregeld van god; ag.
Disorderedness, Wanorde, Verwarring.
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* —, Ongeregeldheid , (bijz. ook van
zedela gedrag,) yr.
Disorderly, adj. Velivard , Zonder geregelde orde. * —, Onstuimig. * —, Onwettig, Onbehoortijk , Onordelijk.
Disorifinate , acij. (Disordinately,, adv.)
Ongeregeld van gedrag.
Disorganization, s. Vernietigingder orde,
Desoi ganisatie, yr.
to Disorganize , v. a. Ontbinden, Desorganiseren.
Disorientated, adj. Van het oocten afgedi aaid ; fig. Van den regten weg afgeweken.
to Disown, v. a. Ontkennen, Niet toestemmen. * — , Vetiverpen, Niet voor
het zijne erkennen , Loochcnen.
to Disoxydae, zie to Desoxydate.
to Dispair,, v. a. Scheiden (een taar).
to D . spand, v. a. orgebruik. , Uitspi eiden, Uitbreiden.
Dispansion , s. Uitspt eiding , Uitbreiding, yr.
to Disparage, v. a. Doen Illistrouwen ,
Plishnwen , Mishuweliiken. * —, Met
jets ger ingers paren. * —, Verklcinen,
Kleineren. * —,
–, _Het minachtipg behandelen. * —, Geringer in svaarde
makes.
Disparagement, s. .elfstekende paring of
zamenvocging van lets slechters met lets
beters , y r. * — „ in regten, Ult.
hroveliiken van eenen jongeling of forge
dochter beneden hunnen stand, o.; fig.
Oneer, Schande, y r. ; It is no — To him,
Het verstrekt hens niet tot schande.
D sparager, s. Die eerie ongepaste verbinding tot stand brengt. *— , Lasteraar,, Beschimper, ,Vel achter, m.
Disparate, adj. Ongeliik.
Disparates, s. plur in de redek., Strijdigheden , yr. meerv.
Disparity, s. Ongelij kheid , Onovereenkomstigheid , Strl,dig-heid, yr.
to Dtspark, v. a. (tone omheinde plaats)
Open zetten.
to D,spart, v. a. Vaneen scheiden.
D' , passion, s. Hartstogteloosheid, yr.
Dispassionate, adj. (Dispassionately, adv.)
Koel, Kalm, Bedaard , Zonder drift.
to Dispatch, zie to Despatch.
to Dispel , v. a. Verdi-if:y en, Uiteen
driiven.
Dispence, s. veroud., Kosten, Onkosten,
tn. moor y. * —, Riikeiiikheid , yr.
to Dispend, v. a. veroud., Uitgeven, Besteden.

DISP
Dispenser , s. veroud., zie Dispenser.
Dispensable, adj. Verschoonbaar,, Toe to
staan.
Dispensableness, s. Verschoonbaarheid, yr.
Dispensary , s. iirtsenifkamer, yr.
Dispensation , s. Uitdeeling, Orndeeling,
vr. * —, in de godgel., Godsbestier,, o.,
Huishonding Gods. * —, in regten,
Ontheffing, Viistelling, yr.
Dispensative, adj. Vriistellend.
Dispensatively, adv. Door vergunning.
Dispensator, s. Uitdeeler, m.
Dispensatory , adj. V; ifttellend. * —, s.
bit apoth. Receptboek , o.
so Dispense, v. a. Uitwegen. * — , Uitdeelen, Onideelen. * —, bij apoth., een
geneesmiddel Zamenstellen en afgeven;
a.) tO - TO, Uitdeelen aan ; 2.) WITH , a.) (voor zaken,) Verschoonen,
Toestaan; b.) Ontberen , Nissen ; c.)
(voor personen,) Zich weerhouden, als :
I could not — WITH myself from going
thither, lk kon mi., niet warhou den, derwaarts tegaan. Aanm. Deze vorm
wordt door JOHNSON gewraakt.
Dispense, s. yes oud., zie Lxemption.
Dispenser , s. Ultdeefer, Iii.
to Dispeople , v. a. Onevolken.
Dispeopler, s. Ontvolker, m.
to Disperge, v. a. Sprenkelen.
Dispermous, adj. Slechts twee zaden bevattende.
to Disperse , v. a. Verspreiden. * —,
Verspillen. * —, Omdeelen, Uitdeelen ;
a.) to — AMONG , Verspreitan ender;
2.) tO — THROUGH, Verspreiden door.
Dispersedly, adv. Verspreid.
Dispersedness, s. Verspreidheid, yr.
Disperseness, s. weinig gebruik., zie
Dispersedness.
Dispersion , s. Verspreiding. * —, Verspreidheid, yr.
Dispersive , acij. Verspreidend.
to Dispirit, v. a. Moedeloos maken,OntMoedigen.
Dispiritedness, s. llloedeloosheid, Geesteloosheid, yr.
Dispireous, adj. bid SPENSER , breed.
to Displace, v. a. Verplaatsen. *—, il,fzetten; fig. Overtreffen , De loef alsteken.
Displacement, s. Verplaatsing, yr.
Disp!acency,, s. weinig gebruik., Onvs iendeliikheid , Onbeleefdheid. * — ,
Onbchageiiikheid, yr.
to Displant, v. a. Verplanten; fig. Naar
eene andel e landstreek overbr ergen.

DISP
Displantatfon, s. Verplanting; fig. Ver-

drijving van een yolk, yr.

to Dispiat , v. a. Losvlechten, Los-

maken.

to Display, v. a. Uitspreiden. *—, Ten
toon spreiden; to - TO, Vertoonen aan.

* Onbewimpeld verklaren. * —,
Voorsnijden, Voordienen.

Display, s. Tentoonspreiding, Vertoo-

ning, yr.

Displayer, s. Die ofbat uitspreidt, enz,
to Disple, v. a. bijSrzNsER. en MILTON,
zie to Disciple.
Displeasance, s. veroud., Ontevreden-

held, yr.

Displeasant , adj. Onaangenaam.
to Displease, v. a. Mishagen; a.) to
Be disp l eased AT , Misnoegd zijn over ;
2.) to Be displeased WITH , Vertoorn4

zijn over.

Displeasingness, s. Onaangenaarnheid, yr.
Displeasure, s. Misnoegen, Orlgenoegen,

o , Ontevredenheid, (ook in den zin van
Gebelgdheid,) y r.; I.) - AGAINST,
a.) Misnoegen tegen ; b.) Afkeer van;
2. - AT, Misnoegen over,
to Displeasure, zie to Displease.
to Displode, v. a. Doen vaneen bersten.
Displosion, s. Vaneenbersting, yr.
Displosive , adj. Doende springen.
to Displume, v. a. Ontvederen, Pinkken ; fig. Van zone cereteekenen berooven.
to Disponge, v. a., zie to Expunge ; fig.
Verspreiden.
Disport, s. Tiftiverdriff, o.
to Disport, v. a. Vermaken, Veriustigen.
* —, v. n. Zichvermaken, Den aid ver-

drijven, Spelen, Dartelen.

Disposable, adj. Beschikbaar,, Dispo-

nibel.

Disposal, s. Schikking, Inordebren-

ging, Beschikking, yr., Bestier, o.

to Dispose, v. a. & n. Schikken, Behoorlijk

plaatsen. *
Overhalen, Geneigd maken. *
Geschikt maken tot nets.
Gebruiken, Aanwenden; I.) to
- FOR 5 Geschikt maken voor; 2.) to
- OF, a.) Beschikken over ; b.) Wegvoeren; c.) IVegdoen, Treggeven, Over
tie hand slaan ; d.) to — OF one's self,
Zich gedragen • 3.) to — TO, Neigen
tot, Doen overhellen tot, Geneigd maken tot; Kindly disposed TO, Vriendelijk gezznd omtrent,
Dispose, s. veroud., Beschikking, yr.,

DISP

261

Gezag. * , Bestier, o. * , Neiging,
Geneigdheid, yr
Disposer, s. Be,chikker, m.
Disposition , s. Schikking, Behoorlijke
plaatsing. *—, Schikking, Beschikking,
Geneigdheid, Neiging.
Regeling. *
* — , (gunstige of ongunstige) Gezindheld voor iemand. * Geschiktheid,
y r., Aanleg, m.; a.) I did not find
the least — FOR sleep, lie vond niet
den minsten trek om te slapen ; 2.) TO , a.) Geschiktheid voor ; b.) *)
Geneigdheid tot; * * ) Genegenheid
om te.
Dispositive, adj. buiten gebruile, Beschikkend.
Dispositively, adv. veroud., Bij wijze
van beschikking. * Bij wijte van
omdeeling.
Dispositor,, s. in de sterrewigchel., Planeet , die het teeken beheerscht , waarin
zich eene andere planeet bevindt, yr.
to Dispossess, v. a. Ontzetten , Uit het
bezit stellen; to — one OF, a.) Iemand nit het bezit stellen van, Iemand
berooven van; b.) Iemand bevrijden
van. Aanm. Bij vroegere schrrivers
komt from soms voor in plaats van of.
Dispossession, s. Uithetbezitstelling, Ontzetting, Uitzetting, yr.
Disposure, s. veroud., Beschikking. *—,
Gesteldheid yr.
Dispraise, s. Misprijzing, vr.
to Dispraise, v. a. Misprijzen, Laken.
Dispraiser, s. Bericper, Verachter, m.
Dispraisible, adj. Misprijselijk,Laakbaar.
Dispraisingly, adv. Met afkeuring.
to Dispread , v. a. Ginds en herwaarts
spreiden, Verstrooijen. * —, v. n. Zich
uitbreiden.
Dispreader,
bif MILTON, Verspreider, m.
Disprize , v. a. Beneden de waarde
schatten.
Disprofit , s. Schade , yr., Verlies , Nadeel, o.
Disproof, s. Trederlegging, yr.
to Disproperty, v. a. bij SHAKSP. Uit
het bezit stellen ; fig. Vernietigen, Doen
ophouden.
Disproportion , s. Onevenredigheid, yr.;
- TO, Onevenredigheid wet, Ongelijkheid aan.
to Disproportion, v. a. Zonder evenredigheid zamenvoegen, Ongelijk of Onevenredig waken.
Disproportionable, adj. Niet tot evenre.
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digheid to brengen. *
Niet geeveneaigyl , Onevenredig„
Disri oportionableness s. Onevenredigheld, Ongekkheld, vi.
D sproportionably, adv., zie Disproportionable.
Disproportional, adj. Onevenredie.
Disrroportionality, s. bij Sir T. MORE,
Oneveni edigheid , vr„
Disproportionally, adv., zie Disproportion-1.
Disproportionate, ad j. (Disproportionately, adv. ) Niet g,êven7 cdigd,Oneven
redig; They weetrot — To the rest,
Gib itaren niet ongelis k aan de overigen.
Disproportionateness, s, Onevenrtdigheld , r.
Disprovable, adj. Wets legbaar.
to Disprove, v. a. Irct'e, leggen. *
nude schiiivers, 21fkerii en.
Dis p rover, s. Wet rlegiTer, m.
to Dispunge , zie to I 'isponge.
Dispunishable, adj. JViet strafbaar, Ongestraft.
Disputable, adj. Betwistbaar; — BY,
Betwistbaar door.
Disputant, s. Twistredendar, m. *
adj. Twistend.
Disputation, s. Twistrede, vr., Redetwist,
Taoist, m.; - ABOUT trifles, Twist am
beuzelingen.
Disputatious,adj. Genegen tot tegenspraak,
Twistgierig.
Disputative, adj. 4anleiding gee'ende tot
eei,en redetwist Geneigd om to redetwisten.
to Dispute, v. n. Twisten, Twistredenen;
a.) to — ABOUT, Twicten over, om;
2.) to - AGAINST, Stridden tegen;
3.) to — FOR, Twisten om ; 4.) to WITH, Twister; met. * — , v. a. Betwisten, Niet toegeven. * —, Betwisten,
Veer iets. strijden.
Dispute, s, Geschil, o. *
Rodetwist, m.
Disputeless, adj. Onbetwist. *— , Onbetwistbaar.
Disputer, s. Twistredendar, m.
Disputing, s. Disprveren, o.
Disqualification, s. Omstandigheid of Hoedanigheid , uit welke cene onbekivaamheid tot iets voortspruit. *
Ongesclziktheid, vr.
to Disqualify, v. a. Onbekwtzam maken;
to - FOR, Ongeschikt maken voor.
Aanm. Bij SWIFT komt from in plaats
van for voor.

DISR

to Disquantiv, v. a. Vermintferen.
Onrustigheid.
Disquiet , s. Onrust. *
Ongerwtheld.
*
Gestoortiheld. *
,
Ve, dr let, o. *
*
Kwelling,
adj. Onrustig, Rustelo,s,
to Disquiet, v. a. Stores , Ontrusten.
Ongerust makers, Fez ontrusten.
*
•
Kwellen , Plagen.
Disquieter, s. Onlustmaker, Onrustzaaijer, ;n.
Dii..quietful, adj. Verontrustend, Onrustbarcnd.
D . squietly, adv., zie Disquiet, adj.
Disquietness, s. Onrusiigheld , Rusteloosheid , Woe;igheid. * — , Ongerustheld, vr.
Disquietons, adj. Verontrustend.
Disquietude , s. Onrust. * —, Ongerustheld , vi.
Disquisition, s. Onderzoek, o., Uitpluizing, vr.; — ON , Ondeizoek omtrent.
to Disrank, v. a. Tot eenen minderen rang
afzetten, Degraderen.
Disregard, s. Ylinachang, Kleinachting,
y r.; to Accuse one of — TO chronology, Iemand to laste leggen, dat ho'
de tijdrekenkunde niet heeft in acht genomen.
to Disregard, v. a. IVIinachten, Kleinachten; to — one's advice , Niet naar
iemands raad luistet en, Iernands raad
verwaarloozen of in den wind slaan.
Disregarder, s. Verwaarloozer,, Verachter, m.
Disregardful, adj. (Disregardfully, adv.)
Met minachting of achteloosheid, Achteloos.
Disrelish , s. Wansmaak, * —,Walging, Walg, vr.; — TO, Walg y our of
van, Afkeer van.
to Disrelish, v. a. Onsmakelijk maken.
* , Niet lusten; fig. Geen behagen
vinden in.
Disreputable, adj. Niet vereerend, Onteerend.
Disreputation, s. Kwade naam, m., of
Oneer, Schande, yr.
faam. *
Disrepute, s. Kwade naam, m., of
faam, v r.
to Disrepute, v. a. veroud., In een' kwaden naam brengen.
Disrespect, s. Oneerbiedigheid, vr.; TO Oneerbiedigheid vow..
to Disrespect, v. a. Oneerbiedig behandelen , OneerbietVgheid toonen
voor.
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Disrespectful,
adj. (Disrespectfully,adv.)I to Dissen', v. n. In meeningverschil:en ;
•
neerbitdzg.
CO - FROM, (In mcening rf;cvoclesl)
to Disrobe, v. a. Ontkleeden ; fig. Berns- verschillen van. * —, In geaal
yen, Ontblooten; to - OF, Ontdoen of verschillen. * — , Van de heerschende
Berooven van.
kerk afwijken.
to Dtsroot, v. a. bij GOLDSMITH, zie to Dissent, s. Verschil van gevoelen, o. *—,
Unroot.
Afwijking van de heerschende kerk, yr.
Disrupt , adj. weinig gebruik., zie Rent Dissent aneous , adj. Striidig, Tegenst,
asunder.
dig, Niet overeenkomstig. Aaum. Bif
Disruption, s. Vaneenberstirg. *—, VanMILTON vindt men Dissenrany in de
eenscheuring , yr.
zelfie beteekenis.
Dissatisfaction, s. Ontevredenheid, On- Dissenter, s. demand van een tegenstrijvoldaanheid, yr.
dig gevoelen. bijz. lensand. die niet
Dssatisfactorily, adv., zie Dissatis- tot de Engelsche kerk behoort, Afgescheifactory.
dose ,
Dissatisfactoriness, s. Ongenoegzaamheid Dissentient, adj. Afwilkend, Van een
ens to voldoen, yr.
verschillend gevoelen. * — s. Degene,
Dissatisfactory, adj. Onvolduende.
wake voor zijn versclsil in gevoelen
to Dissatisfy, v, a. .Pdishagen , Ontevreuitkomt.
den maken ; to — WITH , Ontevs eden to Dissert, v. n. weinig gebruik., Redoshaken met, over. * Niet voldoen,
tlt-i3 ten.
Niet behagen.
Dissertation, s. Verhandeling, (over eenig
to Disseat , v. a. (Van eerie zitplaats, onderiverp ,) Yr.; A — ON the p,ets,
een' zetel, een' croon, enz.) verdrijven,
Eene verhandeling over de dichters.
veri agen.
Dissertator, s. Schrilver eerier vet-ham-le.
to Dissec', v. a. Ontleden ; fig. Naauw- ling, Verhandelaar,, m.
keurig onderzoeken of uiteen zetten, to Disserve , v. a. Ondienst doers. * —,
Duidelijk uiteen zetten.
Benadeelen.
Dissec,ion, s. Ontleding, (sole in den zin Disservice, s. Ondienst, vr. , Navan Naauwkeurige uiteenzetting of be- deel, o ; A – To truth, Eons ondienst
toog ,) yr.
aan de waarheid.
Dissector, s. °wieder,, zie Anatomist. Disserviceable „ adj. Nadeelig &bade—, Ondeszseker, yrs.
lijk ;
TO, Nadeelig voor.
to Disseize , v. a. Ontzetten, Berooven ; D i sserviceab;eness, s. Nadeeligheid, Schato - OF, Berooven van.
delfikheid, vr.; — To, Nadeel voor.
Disseizin , s. in regten , Trederregtelillee to Dissettle, v. a. veroud., Dsen waggebersoving van iemands t egt, vs.
len , Onbestendig maken, zie to UnDisseizor, s. in I even, Iemand, die settle.
eenen anderen wedett egtelUle nit zjjne to Dissever, v. a. In twecEn spif.7ten,
bezitting stoot.
Scheiden ; to — a thing FROM , Jets
to Dissemble, v. a. voorgeven niet to zijn scheiden vats.
wat is,- Ontveinzen. * — , voorgeven to Disseverance ,_ s. Afscheiding , Scheizijn wat niet it, Voorwenden. * , v. ding, vr.
n. Veinzen, Ifrichelen.
Dissidence, s. Oneenigheid , yr., VerDissembler, s. Veipzer, Iluichelaar, ns.
schil , o.
Dissembling, s. Veinzen, o. * —, adj. Dissident, adj. Afwiskend , Onernig.
(Dssemblingly, adv.) Huichelachtig.
* , s. Die van de heerschende godsto Disseminate, v. a. Eli tstrosijen, Vers pi ei- dienst afivij kt zie Dissenter.
den; to - THROUGH or THROUGHOUT
s. 0 enbersten, Springen, o.
the world, Door de wereld verspreiden. D i ssilient, adj. Vaneenspringend.
Dissemination, s. tilts trooijing, Stroosjing, Dissilition , s. V-neensp, iswing, yr.
Verspreidivg , yr.
Dissimilar, adj. Ongelij k ;
FROM, OnD i sseminator, s. Verspreider, tn.
gelijk ann.
Dissension, s. Oneenigheid , yr
Vers. Ongelijkheid , vr.
schil, o.
Dissimile , s. Ve, geti,king door tegenstelDissensions, adj.
Twistziek , Twist, Tegenstehing , yr.
zuchtig.
Dissimilitude, zie Dissimilarity.
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Dissimulation, s. Veinzerij, vr.
to Dissimule , V. a. bij BEN JOHNSON,
zie to Dissemble.
Dissipable, adj. Verstrooibaar, Ligt vet.strooibaar.
to Dissipate, v. a. Verstrooijen. * —, De
aandacbt aftrekken. * —, Vcrspiilen,
Vetkwisten.
Dissipation, s. Verstrooijing. *
Verspilling , vr.
Dissociabie, adj. Ongezellig, Niet to vereenigen.
Dissocial, adj. Ongezellig.
to Dissociate, v. a. (een genootsclzap)
Ontbine'en, Scheiden.
Ontbinding, Schei
Dissociation, s.
ding, vr.
assolubility, F. Ontbindbaarhei d , Oplosbaat held, yr.
Dissoluble, adj. Ontb,:i:,-.7)aa, , O p losbaur.
ado.) OnDissolute , adj. (Disso
gebonden, Los van zeden , Los, Losbandig.
Dissoluteness, s. Losheid , Ongebondenheld van zeden, Losbandigheid, yr.
Dissolution , s, Ontbinding , Smelting.
* —, Ontbinding, yr., Te niet gaan
van iets door tie vaneenscheiding der
deelen, o; van daar Dood, m. * —
Vernietiging van eenig aangegaan verdrag. * , Opbreking eener vergadering. * , veroud., Ongebondenheid
Losheid van zeden. vi.
Dissolvable, adj. Ontbindbaar,, Smeltboar, Oplosbaar ; — BY the moisture
of the tongue, 0 plo.)baar door de vochtigheid der tong.
to Dissolve, v. a. Ontlinden, Smelten,
Vloeibaar maken, Oplossen. * —, Van.
(eons vergatiering)
een Scheiden. *
Scheiden, Doen opbreken.* genootschap of een huweliik) Ontbinden,
Scheiden. * — ,(eene betoovering) ve,
breken. * —, v. n. Smelten , Ontbonden
worden; I.) to — BY putrefaction , Door
verrotting ontbonden worden ; 2.) to IN water, In water swelten; fig. to
pleasure , Zich ten eenen male aan
-IN
het vermaak overgeveno
Dissolvent, adj. Oplossend, Ontbindend,
Stneltend.*—, s. Oplossend of Ontbindend
iddel, o.
D'ssolver,, s. Oplossend middel, o.
Oplosser , m.
D'ssnnance, s Wangeluid , o., (in de
inuzijk ,) Dissonans, yr.
FROM,
Dissoliant , adj. Wanluidend ;

DIST
Onbestaanbaar of Strijdig met. Aanm.
To , dat in plants van from somS voorkomt , is minder goed.
to Dissuade, v. a. Afraden , Ontraden,
Aftnanen; to—one FROM a thing, Ie•
wand iets afraden.
Dissuasion, s. Al; ading, Ontrading, yr.;
- FROM a thing , Afiaden van lets.
Dissuasive, adj. Afradend, Ontradend.
s. Afradend b (sag, o.
*
to Dissweeten , v. a. Ontzoeten.
Dissylabic, adj. in de spraakk., Tweelettei grepig.
D ssyllable, s. in de spraakk-, Tweelettergrepig wooed, Woord van twee lette; grepen, o.
Distaff, s. (pl. Distaffs , Distaves,) Spinrokken, Rokken; fig. Vt ouwelijk geslacht,
o., Vrotew,, vr., Vrouwen , yr. meerv.
to Disrain, v. a. Bezoedelen, Bevlekken;
fig. Schandvlekken.
Distance, s. Afstand , (argelegenhei'l eener plaats van eene andere ; sok: Tijdsverloop). * Afstand, m., Verte, yr.;
fig. Afitand , m., Onthouding van gemeenzaamheid, y r., all: To keep one
at a —, Iemand op eenen afstand houden ; to Keep one's —, Het verschuldigd
ontzag voor iemand in acht nemen; -FROM , Afitand of Verwijdering van.
* —, bid wedloopen, 1VIerk , tot aanduiding van de afdeelingen der renbaan,o.
to Distance, v. a. Op eenen afstand plaatsen , Verwijderen. * bij wedloopen,
Den afstand van een merk achter zich
laten.
Distant, adj. Verne af, Niet nab#,Verafgelegen ; -- FROM , Verwijderd van.
* , Lang geleden, Verwijderd , Op
eenigen afstand(vanplaats of mjd). *—,
Achterhoudend , Niet gemeenzaam. *—,
Niet duidelijk.
Distaste, s. Ongraagheid, vr., Tegenzin
(tegen eenige spijs of drank of in het
algem.), m.; A — TO or AT , Een afbeer van, Een tegenzin in. * — , Gebelgdheid , vr.
to Distaste, v. a. Wansmaak veroorzaken;
fig. Tegenzin hebben in ... * —, Belgen , Verstoord maken. *—, Beleedigen.
Distasteful , adj. Wansmakelijk. * —, Onaangenaam ; — TO , Onaangenaam voor.
Kwaadwillig.
'*
Distastefulness, s Walgelijkheid, vr.
Distastive, adj. Walgelijk.
Distemper, s. Ongeregelde mengeling.*
, Kwade
Ongesteldheid, Ziekte. *

DIST
inchtsgesteldheid. * — Onevenredigheid.
* — , Wanorde. * —, bij schild., Verw,,
die noch met w ter noch met di e, maar
met eenige andere lijmige store is aim
gemengd , yr.
to Distemper, v. a. Ongesteld maken.*—,
bijz. Beschonken maken. *—, Ontrusten,
Verstoren.* —, Bel gen, Gemelijk maken.
Distemperance, zie Distemperature.
Distemperate , adj. veroud., Onmatig.
Distemperature, s. Onmatigheid , ( bijz.
van hitte of kende der lucht). * — ,
Hevige yerstoordheid.*--,Verwarring, yr.
Distempering, s.. ziePrinting in distemper.
to Distend, v. a. In alle rigtingen uitstrekken , Efitrekken.
Distension, zie Distention.
Distensive , adj. Veer uitrekking vatbaar.
Distent, adj. bijTHOMPSON, zie Distended.
* , s. veroud., Uitgestrektheid in
breedte , Breedte , yr.
Distention, s. Uitrekking * , Breedte.
* — , Afscheiding in twee gedeelten, yr.
Distich, s. Tweeregelig vers , 0.
to Distil, v. n. Afdroppelen , In droppelen nee'rvallen ; to —FROM, Droppelen van. * — , Zachtjes vlieten. * — ,
Distilleren. *
v. a. Doen afdroppelen.
*—
j scheik.,Overhalen, Distilleren;
to - FROM, Overhalen ofDistilleren
Distillable, adj. Dictilleerbaar.
Distillation, s. Afdroppeling. * bij
scheik. , O yerhaling , DistIllering, yr.
* — , Gedistilleerd, o.
Distillatory, adj. Tot distillering dienstig.
Distiller, s. Brander, Sterkedrankstoker, m.
Distillery, s. Branderij, Stokerij, yr.
Distilment, s. bij SHAKSP.
Gedistilleerd, o.
Distinct, adj. Onderscheiden, Verschillend ; — FROM, Onderscheiden van. *—,
Onderscheiden , Duidelijk aangewezen.
Distinction, s. Onderscheiding, Aanwijzing of Erkenning van eene verschillendheid. * —, Onderscheiding, Distinctie, yr., Aanzien, o.
D'stinctive, adj. (Distinctively, adv.)
Onderscheidend. * —, Onderscheiden,
Duidelijk aangewezen.
Distinctness, s. Onderscheidenheid, Duideliike aanwijzing, yr.
to Distinguish, v. a. eene verschillend
heid lvaarnemen of aanwijzen , Onderscheiden. * —, inzond. Meer dan gewone eer of tichting bewilzen.*—,Onderkennen ; I.) to - a thing BY the touch,
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lets door aen tact onderscheiden; 2.)
to — a thing FROM , lets onderscheiden
van; 3 ) to — INTO , Onderscheiden
* , v. n. Onderscheid maken ;
to - BETWEEN, Onderscheid maken
tusschen.
Distinguishable, adj. Onderscheidbaar,
Te onderscheiden ; I.) - FROM Te
onderscheiden van ; 2.) - INTO, Te
onderscheiden in ; 3 .) — T o one , Te
onderscheiden voor iemand, Merkbaar
voor iemand.
Distinguished, adj. Voornaam , Uitmun* tend, Ongemeen.
Distinguisher,, s. Onderscheider. * — ,
Scherp beoordeelaar, m.
Distinguis h ingly, adv. Met onderscheiding , Met eenig teeken van voorkeu'.
Distinguishment, s. weinig gebruik., Onderscheiding, y r., Onderscheid, o.
to Distort, v. a. Verdraaijen , Verwringen ; to — the sense of a phrase, De
beteekenis eener zinsnede verdraajen.
*
Misvormen; tO - INTO ,
vormen tot.
Distortion, s. Verdraaijing , Verwringing , yr.
to Distract, v. a. Vaneen trekken, Van
malkander trekken, /Iftrekken ; to —
the attention FROM, De aandacht
trekken van. * — , Krankzinnig maken.
Distracted, adj. Afgetrokken ;
WITH
cares, Door zorgen gekweld.*—, Krankzinnig.
Distractedly, adv. Krankzinnig.
Distractedness, s. Argetrokkenheid, yr.
Distraction, s. Vaneentrekking , Paneenscheuring. * —, Verstrooijing van ge
dachten. *
Krankzinnigheid , yr.
Distractive , adj. V erwarrend.
to Distrain , v. a. weleer: Vastbinde,s.
"—, Scheuren, Verscheuren. *—, thans:
(voor schuiden ) In beslag nemen,
ale : to — u p ort one FOR a debt, lemands goed voor schuld in beslag nemen.
Distrainable, adj. In beslag to nemen.
I)istrainor, s. Die in beslag neemt.
Distraint, s. Inbeslagneming, yr.
Distraught, veroud. part., zie to Distract.
Distress, s. Geregtelijke inbeslagneming.
* — , Dwangdagvaarding , yr. *— ,
In hosing genomen good, o. *—, Rampspoed , m., Wederwaardigheid , Ramp,
y r., Need, m.
to Distress, v. a. Geregtelijk in beslag
nemen, * —, Rampspoedig maken,
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stood brengen, Perlegen makers, In vet,
legenheid brengen.
Distressed, adj. Bedroefd;
FOR one,
Om iemands evil bet!roefd.
Distressedness, s. B5ciroerdheid, yr.
Distressfu l , adj. Rnmpspoedig ,
Ongelukkig.
Distressfully, adv., zie Distressful.
to Distribute, v. a. Omdeelen, Ott-lee/en,
Verdeelen ; I.) to -- AMONG , Vet deelen order; 2.) Toedeelen of Uitdeelen aan.
Distributer, s. Uitdeeler,, enz., m.
Distribution, s. On2deeling, Uitdeeling,
Verdeeling. *
Bedeeling (, van aalmoezen), yr.
Distributive, adj. (Distributively, adv.)
Toebedeelend. * — „ Verdeelend.
District, s. .Regtsgebied, o. * — , Kring,
Ring, m., District.
Landschap, o.
Distriction , s. ongebruik., Plotselinge
vertooning, yr.
Distringas, s. in regten, Bevelschrift tot
beslaglegging , yr
to Distrust, v. a. Wantrouwen.
Distrust, s. Want, omen, o.
Distrustful, adj. 117nntrourend, (zich
zelven of anderen). *
Wantrouwig,
Tot wantrouwen f egens andercn genegen ;
- OF, Wantrouwig ontrent.
Distrus:fully, adv., zie Distrustful.
Distrustfulness, s. Wnntrouwendheid.*—,
Wantrouwigheid, yr.
Distrustless, adj. Nut wantrouwig, Onergdenkend.
to Disturb, v. a. Verontrnsten ,Verstoren,
Storen. * —, Verwat ten. * — , Verhinderen, Belet aand,en. * —, Van rigting
doen veranderen ; to — FROM, ongebruik. , Afleia'en, Afbrengen , 4f
trekken van.
Disturb, s. MILTON, Verwarring, yr.
Disturbance , s. Verontrusting,Verhinclering , Verstor ing. " —, Vet warrin g.
* —, Beroerte, Rustvet storing, yr.
Disturber, s. Stoorder. * —, Rustvetstoorder, Oproermaker. tn.
Disuniform, adj. On g.,,) iiikaardig, Vr e emdsnort' g.
Disunion, s. Afschelding , Vancenscheiding. * —, Oneenfgheid , Oneensgezindheid, yr.
to Disunite, v. a. Paneen scheiden. *—,
Oneenig maken.
Disuniter,, s. Die of Dat oneenigheid
verwekt.
Disunity, s. Verdeeldheid, vr,
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Disusage, s. Onbruik, 0.
Disuse , s. Onbruik, o.
to Disuse , v. a. Niet weer gebruiken.
*
, In onbruik latest komen. *
Ontwennen ; to — one FROM, Iemand
afivennen van. Aanm. In plaats Val;
from bezigt men, schoon minder goed ,
somwillen ook to.
Disvaluation, s. Kleinachting, yr.
to Disvalue , v. a. Kleinachten , Ondef
de waarde schatten.
Disvalue, s. Minachting, vr.
to Disvouch, v. a. Wederleggen.
Dilation, s. bij bish. HALL, Rijkma.
king, Verraing, yr.
Ditch , s. Sloot. *—, Greppel. *
Graft, Gracht,
to Di ch, v. n. Eene sloot , greppel of
graft maken. * —, v. a. Met eene sloot
of grads: orngeven.
Ditch-delivered, adj. fig. Mt de goof
gelzaald, Van gemeene afkotnst.
Ditcher, s. Slootgraver, m.
Dithyramb , s. Bacchuslied , o., zieDithvrambic, s.
Ditilvrarnbic, s. Bacchuszang, in., Wild
gedicht, o., Dithyrambe, y r., V/ ij dichtseek , o. (dat zich aan geene doss loopende regeltnaat houdt.) * —, adj.
Wild.
Dition, s. veroud., zie Dominion.
Ditone, s. in de toonk., Groote terts, yr.
Dittander, s. Peperkruid, o.
Dittany, s. .Esschenbuid , o., Francinelle, yr.
Dittied, adj. In muzUk gesteld , Gezongen.
Ditto, adv. Dito , Verder, Insgeltiks ,
Nog.
Ditty, s. Lied Gezang, o.
Diuretic, adj. in tie geneesk., Pisafdri.
s. Pistitifrend middel, o.
vend. *
Diurnal, adj. Dagelijksch. *
s. Dagblad. * —, Drgboek, o.
Diurna l ist, s. Dagbladschriiver, m.
Diurnally, adv. Dagelijks.
Diuturnai, adj. Duurzaam, Lavgdurig.
Diuturnity,, s. Langclurigheid, yr.
Divan, s. Divan, Turkschestaatsraad,m.
* — , Rookkatner, yr. * —, Raadzaal,
y r. * — Raad, m.
to Divaricate, v n. Zich in tweein splitsen, Vaneen splijten; to - INTO, Zich
verdielen in. * —, v. a. In mean
verdeelen , Vaneen splijten.
Divarication, s. Vaneensplilting, yr.
Verschil van gevoelen, o.
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to Dive, v. n. Onderdniken ;t ilfbrengen , Aftrekken. *— , biz in
fig. Diep indoingen; I.) to - DOWN I Net koligsw., Den viand eene divtrsie
TO, Doordt ingen t ; 2.) to - FOR, maken. * —, Vermaken, Den t6d y esOnder het water zoeken, Duiken om to drier en, Diverteren ; I.) to - FROlkl..dfzoeken ; 3.) to - INTO, a.) In ... kest en of Afivenden van; 2.) to
indringen; b.) Dow gronden DoorVermaken met.
Diverter,, s. Die of Dat afleidt. *
zien.
Dive, s. Duiking,
; to Make a - Iemand , die y ermaakt , Ondelhoudenel
mensch, on.
AFTER a thing, Omiets onderduiken.
to Divel, v. a. veroud. ( met den klern- Diverticle, s. Bijweg, Nevenweg, sn„
Diverting, adj. Vermakelijk, Onderhcos.
Coon op de 2. letterg.) Afscheuren.
Divel , s. (met den klemtoon op de i,) dend.
Divertive, adj. Vermakeijk , Tot eo)4.
naam van een' visch.
yes drijj stre/skend.
Divellent , adj. Verscheurend.
to Divellicate, v. a. In stukkenscheuren to Divertize, v. a. bid DRYDEN, Permetken, Den aid vet drilven, Diverteren.
of trekken.
Diver, s. die Bich coder water begeeft, Divertizement , s. weleer : Vermakelijkheld
, U..tspanning , yr. * — , that's:
Duiker. * eenwatervogel, Duiker,
vs.; fig. Navorscher,, 1Vaauwkeus ige (met eene Fransche uitspraak van den
uitgang meat, ) kort ballet of andere
onderzoeker, m.
vertooning tusschen de bedoijven vas
Diverb , s. Spreekwoord,o.
to Diverge , v. n. Zich vaneen spreiden, groote stakken, Diverti.sement, o.
Meer en meer afwijken; to - FROM, to Divest, v. a. Berooven (van kleedoren, wapenen enz.). * —, bij s egtsgel.,
Zich verspreiden van , Afw6ken van.
(en in dezen zin beter to Devest,)
Divergence, s. Afwijking, yr.
Divergent, adj. Meer en meer afweeend, Ontzetten, Ontblooten, Berooven ; to —
one oF, Iemand van ... berooven. *—,
Van elkander afwvkend.
Divergingly,, adv. Van elkander afwij- v. n. in tegten, Varloren gaan, Verkend.
vreemd woo den.
Divestiture, s. Ontzetting, OntblooDivers, adj. Vetscheiden, Meer dan een.
Diverse, adj. Onderscheiden, Verschil- ting , vr.
lend. *—, Veelvormig, In verschillende Dividable, adj. Verdeelbaar.
rigtingen; — one FROM another, Van Dividaut, adj.
SHAKSP., zie Different.
elkander verschillend.
to Divide, v. a. Afdeelen.* — ,Verdeelen.
to Diverse , v. n. veroud., Afwij/sen.
in de rehenk., Deelen, Divideten.
Diversely, adv. Op eene verschillende *
* Oordeeleu. * — ,Scheiden. * —,
widze.
Verdeeld
of oneenig maken ; i.) to Diversification , s.
Veroorzaken van
eene vetscheidenheid, o. *
, Verschei- BETWEEN , Verdeelen tusschen, onder;
2.) 50 - FROM, Scheiden van; 3.) to
denheid. * —, Verandering.
v. n. Deelen;
—INTO,Verdlni.*—
wicking, yr.
Diversitorm, adj. Van verschillendenvorm, to — WITH, Deelen met. *—, Vesdeeld
worden, Iles deeld zips; to — UPON,
Vet schillend.
to Diversify, v. a. Verschillend maken. Verdeeld zfjoi onottent.
* — Veranderen; to — FROM , Per- Dividedly, adv. Afzonderlilk.
schillend of ,Onderscheiden maken van, Dividend, s. in de tekenk., Deeltal. •—,
Doen verschillen van.
Deel, Aandeel, Dividend, o.
, in de reDiversion, s. Afleiding van lets van zif- Divider, s. Verdeeler. *
nen gewonen loop, y r.; -- FROM, Af kenk., Deeler. *—, Twistberokkenaor,
leiding van. * — , Tfidverdoiff, Per- on. "—, zekere snort van passer.
yank, o. * in den oot log , Afwen- Dividual , adj. 14 MILTON , In gemeen
ding , Diversie, (het afleiden van den bezit.
viJand door het bedreigen van eenige Divination, s. Waarzeggerij, yr.
afgelegene stelling,) vr.
Divinator, s. JVaarzegger, m.
Divinatory, adj. Voot zeggend , WaarzegDiversity, s. Verscheidenheid, yr.
to Divert, v. a. Afwenden, Eene andere gend.
wending doen nemen. * —, Afleiden, Divine, adj. Goddelig e; fig. Goddeliik,
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Heerlfik,Uitmuntend,,Voortre elijk.*—, to Dizzy, v. a. Ronddraalien. * —,
s. Geestelijke. * — , Evangeliedienaar. Duizelig maken.
to Do , irr . v. a. ( 2 pers. dcsst, 3 does.)
* —, Godgeleerde , tn.
to Divine , v. a Voorzeggen,Voorspellen. Doen ; prov. — well and have well, Die
* —, v. n, Waarzeggen. * —, Een v nor- wel doet , wel ontmoet; S el f —, se 1 f have,
gevoel hebben. * —, Gissen, Vermocden. Help u zelf, zoo helpt u God, ill roept
Divine, adj. veroud., Voorspellend; — of men St. forts, men trekt wel aan de
something ill , lets iviaads voorspellende. manen. * —, Uitvoeren ,Verrigten, Volvoeren , Volbrengen. * —, v. n. Wel of
Divinely, adv., zie Divine.
Divineness, s. Goddelijkheid ; fig. Godde- Kwalijk varen , Gesteld zijn ten aanzien
lijkheid , Uitmuntendheid, Voortreffe- der gezondheid,Varen. * -,Gaan, (in den
zin van Slageu , Gelukken ,) als : That
lijkhei d , yr.
Diviner, s. Waarzegger,,Voorzegger , m. will not —, Dat zal niet gaan. * — ,
yr.
in den teg. of verl, aid bij de onbep.
Divineress, s. Waarzegster,
wiize van to Do zelf, of van eenig anDiving-bell, s. Duike,klok , yr.
Divinity, s. Goddelifkheid.*—, Godheid. der werkw., dient voor den vragenden of
* —, Godgeleerdheid , yr.
ontkennenden vorm , als: What does he
Divisibility, zie Divisibleness.
say ?, Wat zegt hij? ; I did not hear it,
Ik bob het islet geboord ; Did he so ?,
Divisible, adj. Deelbaar, Verdeelbaar.
Divisibleness, s. Deelbaarheid , Verdeel- Heeft hij dat gedaan?; How —you?, Hoe
baarheid , yr.
vaart gij? Ook in den :telligen vorm ,
Division, s. Verdeeling. * —, Verdeeld- tot versterking , als: I — hare him, but
heid,(ook in den zire v anOneeni ghei ti,)vr; will not wrong h;m , Wel degelijk haat
I.) AMONG, Verdeeldheid onde, ; 2. )-i hem , doelz iklvil hem nice benadeelen.
BETWEEN, Verdeeldneid tusschen. * —,
Of tot beantwoording op eene vraag, in
Aideeling , ( gedeelte eener verhandeling plaatr van de herhaling eens werkwoords,
of redevoering, ) yr. *—, in de rekenk., als : IThd you say so? I did, Hebt gij dat
gezegd? H hob het gezegd. Zoo ook in
Deeling , Divzsie , yr.
Divisive , adj. Verdeelend. *— Verdeeld- stellige of ontkennende spreekwijzen, als:
e.
held of Oneenigheid veroorzakend
I shall come, but if I — not, go away,
/k zal komen , doch zoo ik nice kwame ,
Divisor, s. in de rekenk., Deeler,, in.
Divorce, s. Echtscheiding. * — , Schei- ga dan henen ; Perhaps I shall not see
him, but if I —, I will tell it him, Misding , yr.
to Divorce , v. a. Schei den (nam. een paar schien zal ik hem niet zien , docks indien
gehuwden) ; She was divorced FROM her ik hem zie, zal ik het hem zeggen.*—,
d
Zs;' word van haa,' man ge- in de gebied. wijze , tot sterkeren aanh usban
drang , als: Help me, —! , Eilieve,help
scheiden ; fig. Sclzeiden, Verwijderen.
tnij ! zie ook Done. *—, gey olgd van eeDivorcement, s. Echt . eheiding , yr.
Divorcer,, s. Die of Dat eene echtschei- nigevoorzet,els in meer ofminderafwaending ot yerwijdering veroorzaakt.
de beteekenis, als: a. ) to -AGA 1 N, OverDivorcive, adj. Eons scheiding of echt- does, Herdoen, N,g eons doen ; 2.) to -sclzeiding veroorzakende.
AWAY , a.) Wegdoen ; b.) Wegmaken ;
Divulgate, adj. weinig gebruik.,Openlijk 3 . ) to —BY, a.) Handelen omtrent, Bebekend.
f egenen , Behandelen; bijna enkel in den
Di vulgation , s. Bekendmaking, Versprei- lijdenden vorm : to Be done BY, Behanding , vr.
deld warden ;b.) Handelen naar, yolgens
to Divulge, v. a. Bekend maken , Open- (rand, adv ; ce ); 4.) to — FOR, a.) Doen
baar waken , Verspreiden.
voor ; b.)Thereikend zijn voor; c.) What
Divulger, s. Verf p reider, Bekendmaker,m. must I — FOR a barber ?, West moet ik
Divulsion , s. Weghlukking , yr.
1 deco, om aan een' barbier to komen? ,
Hoe kom ik aan een' barbier? 5.) to Divnisive , adj. ilfsrekkend.
to Dizen , v. a. verond. of gemeen , Dooi- INTO ; a.) Doen in ; b.)Overbrengen of
vertalen in; 6.) to — OFF, a.) Afdoen,
jen, In de noppen steken.
Afmaken , Artrekken ; b.) Afdoen, AfDizzard , s. Dommerik , Domkop , m.
yr.
Dizziness, s. Duizeligheid ,
leggen, Afzetten, Uittrekken ; 7.) to—
Dizzy, adj. Duizelig. * —, Wuft , On. ON , Aandoen, Aantrekken ; 8.) to —
bedachtzaam.
our , Uitdoen , Uitwisschen ; 9 .) to —

DO
OVER , Ovcrdekken, Overtrekien; to—
over WITH gold, Vergulden ; 10. ) tO

• Opvouwen, (De wasch)aankant waken ; It.) to - WITH, Doer; of Aanvangen met.
Do , s. in de toonk., (de Hoot) Ut, yr.
Do-all, s. "Jibes chik,m. en vr.,Fac to tum,m.
to Don, zie to Dote.
Docible , adj. bijM LLTON, Leerzaam.*—,
Gezeggelijk.
Docibieness, s. bit* Iz. WALTON , Leerzaamheid. * —, Gezeggelij kheid yr.
Docile , adj. Leeizaam.
Docility, s. Lee; zaarnheid , yr.
Docimacy, s. Essaaijeerkunst , yr.
Docimastic, adj. Van het essaaojeren.
Dock , s. Dok (voor schepen), o.
to Dock, v. a. (een schip) In het dok
brengen.
Dock, s. zeker onkruid. * — , Stomp,
(van eenen afgeknotten staart,) Bolstaart , m.
to Dock , v. a. (eenen staart)..elfknotten.
* — ,Korten (in het algem.).
op eene rekening , Ks; ten.
Docket, s. Briejje , (op koopmansgoederen,) o. * Korte inhoud, (van een
swijdlooliger schrift ,) m.
to Docket, v. a. Een uittrekcel van
waken. * Den Aorten inhoud op
zetten. *— zie to Ticket.
Doctor, s. geleettle, die den hocgsten
graad in eene akadernhche faculteit verkregen heeft, Doctor. * , Dokter,
"flits , Geneesheer,,
to Doctor, v. a. Genezen , Gaan over.
Doctoral, adj. (Doctorafly,, adv.) De
doctorswaardigheid bets efrende.
Doctorate, s. Doctorsrang,m.
Doctoress , s. Dokteres, yr.
Drictorly, adv. hij bish. HALL , Geleerd.
Doctors, s. plur., zie Doctor. *
bijz.
Valsche dobbelsteenen, m.
Doctors'-commons, s. pl. Collegie van
i egtsgeleerden in de oudstati (city) van
Londen , o.
Doctorship, s. horgste rang in eene akademische faculteit , .Doctor swaardigheld , yr., Doctoraat, o.
Doctor's-stuff, s. Medicijn, yr., Genees, o.
Doctrinal, adj. Leerstellig , Tot een leerstelsel behool elute. * s. bij Dr. SOUTH,
Gedeelte eener leer, o.
Doctrinally, adv., zie Doctrinal.
Doctrine, s. Leer, y r., Leerstelsel, o.
Ondeiwi:bkunst , yr.
*
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Document, s. weleer: Voorschrift, Onderrigt , o. * — , thans : Bewijsstuk ,
Document, 4kte, yr.
to Document , v. a. Onderwijzen, Leeren. * —, Van de noodige bewfisstakken voor zien.
Documental , adj. zie het betere Documentary. " — , Onderwlizend , Tot het
onderwifs behoorende.
Documentary, adj. Tot de bewijsstukken
behoorende.
Dodder , s. Viltkruid, o.
Doddered, adj. Met viltkruid bedekt of
begroeid.
to Doddle , v. n. Zachtjes voortscharrelen, (als een kind dat begins te loopen.)
Dodecagon, s. TwaalJ hock, m.
Dodecagynan, adj. Twaalfwijvig.
Dodecahedron, s. Ligchaarn , dat binnen
12 vinzlidige vlakken besloten is, e.
Dodecandrian, adj. Twatajmannig.
to Dodge, V. n. Ter zijde springers. *—,
Een' ander' zijne plaats inruimen. * — ,
Draaijen , Niet voor tie vuist te werk
gaan, Met streken omgaan; CO - WITH
one, Ieniand voor den gek honden
Dodger, s. Slimme gast , Vos , iemand,
die wegsluipt , in.
Dodkin , s., zie Doitkin.
Dodman, s. ztkere visch.
Dodo, s. Walgvogel, Dronte, en.
(zie She-deer). *—,
Doe, s. Ilinde,
in zamenst. Wijfje, o., als; a Doe- rabbit , Een wijjjeskonim, Markonijn.
Doe, s. Wat te doen is ; I have done
my —, Ik heb gedaan , wat mij te
doen stond.
Doer,s. Dader,Bedrijver.*—,in zamenst.
Doener,, m. ; An evil doer, Een kwaaddoener.
to Doff, v. a. (voor to Do off,) (kleederen) Uittrekken of 1 jdoen. *
Ontdoen, Ontblooten van iets. *—, Uitstelien, Verschuiven.
Dog, s. Hond, m.; fig, to Send to the
dogs, Poor de honden werpen, Wegwerpen ; to Go to the dogs, Te
gronde gaan, Bedorven worden ; prov.
to Play the — in a manger, Doer; als
de hond in de fabel , (die zelfniet wilde
eten, nog dulden , dat de anderen het
deden); He that has a mind to beat
a —, will soon find a cudgel, Die eenen
bond slaan wil, kan ligt eenen stok yintit ; Love me and love my —, Die
mij lief heeft, heeft colt lief wat mij
aan-gaat ; A hungry — will eat a dirty
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pudding, Een hongerige maag valt niet
vies ; An old — will learn no tricks,
Wat Hansje niet ge.'eerd heeft, zal Hans
vimmer ieeren ; 0) Have a — in one's
belly , Eene vloo in het oor hebben,
Kwaliik gemittst ; What ! keep a
— and bark myself, Hoe ! dienstboden
Boy den, en zelf het work doen! *
Siechte kerel, in. (tole: in een' zachteren zin, als :) He is an old at it,
.1J is eene ends rot pp dat stale. * —,
Hond,tar, vr. , Hond,g3sternte , o., Sirius, m. *—, in zaineint.,Mannetie, als :
A dog-fox, Een man y etf coves.
to Dog, v. a. Bespieden RVagaan.
Dogate , s. Waardigheid van Doge ,vr.,
zie Doge.
Dog-appetite , s. Hondshonger,
Dog-bane, s. eene plant, Ilondsdood, as.
Dog-berry, s. Hondsbec, yr.
Dog-berry-tree, s. Hondsbercenboom, m.
Dog-briar, s. flondsroos,vr., Egelantier,m.
Dog-buffer, s. Honded'ef, m.
Dog-cabbage , s. Hond,kool, vr.
Dog-cheap, adj. Schandekoop.
Dog-collar, s. Halsband van een' bond, in.
Dog-clays, s. plur. Hondsdagen, tn. meerv.
Dog-draw, s. bif regt,gel., Betragpen van
een'strooper, die eels' hond bij zich heeit,o.
Doge , s. in de geschied. , hoogste overheidspersoon in de voormalige republieken Venetii en Genua, Doge, in.
Dog-fight, s. Hondengevecht , o.
Dogfish, s. Huai,
Dog-fly, s. Hontisvlicg, vr.
Dog-fox, s. fig. Slitnme vos, m.
Dogged, ajj. (Doggedly, adv.) Hondsch,
Norsch, Stuursch.
Doggedness, s. 1Vorschheid , Stuurschheld , yr.
Dogger, s. Doggerboot , Visscherspink,
Gerange aininsteen, m.
*
Dog gerel , adj. van verzen sprekende,
Slecht, Gem een, * —, s. Eilendig gedicht, a., kijnielarij, vs.., Ktuppelverzen, o. meerv.
Dogger-man, s. Illatroor op eene visschers7
pink, m.
Doggish, adj. Hond,ch, Norsch, Stuvrcch.
Dogheartecl, adj. Onmeddoogend , Hardvochtig, Irreed.
Doghole , s. Hondehok, o., Sleclite waning , vr., Krot , 0.
Dog-keeper, s. Hondenfongen,
Dog-kennel, s. Hondenok, flondekot a.
Dog- latin, s. Keukenlatijn, PotjesLain , Kramerlatvn, o.
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Dog-leech, s. .Thnilendokter, an.
Doglouse, s. Hondsluis, vr.
Dogly, zie Doggish.
Leerstelling,
Dogma , a. Leerstuk, o.
wat de godsdienst betreft,) or.
D og - m a d , adj. Del als een hand,
Hondsdol.
Dogmatic, Dogmatical , adj. (Dogmati, Stehig,
cally, adv.) Leerstellig.
Bestissend, Sehoolineesterachtig,
Dogmaticalness, s. Schoolmee.,terachtigheid, vr.
VerDogmatism , s. Steliigheid. *
waandheid, yr.
Dogmatist, s. Verwaande invoerder van
niesase leerstellingen. * Schoolmeesterachtig onderwsjzer,
to Dogmatize , v. n. Vetwaandelijk beweren. * Schoolmeesteraci,tig onderwijzen.
Dogmatizer, s„ zie Dogmatist.
Dogrose, s. Hondsroos, vr.
Dog's-bane , zie Dog-bane.
Dog's-ear, s. Oor (in een boek), a.
to Dog's-ear, v. a. Ecn oor Vaal; in.
Dog's-grass, s. Hondsgras, a.
Dogsick, aej. De hondeziekte hebbende.
Dog-skin, s. Hondevel, a.
Dogsleep, s. Hazeslaap, Voorgewende
slaap, m.
Dog's-meat, s. V'essch van doode pansden, enz. y ear hoiden, a., Hondekost,
ni.; fig. Uitschot , o. Siechte
Rest , in.
Dog's-rue, s. eene plant.
Dog's-stone,, 8. pl. eene plant, KnaapI eskruid,
Dog's - tongue, s. eene plant, Honktong, yr.
Dogstar, s. Handsster,, vr.
Dog stoppers, s. p1. scheepsw., Borgen,
(stoppers elan den mart on het zwoartom to stoppen,)m.meerv.
Dogstooth, s.
Hond,tand, m.
Dogsweed, s. Snijlook, o.
Dogtooth, s. Hond,tand,Oogtand,
Dog-,oath-violet, s. zie Dogwood.
Dogtrick , s. Hondsche bejegening,vr.
Dogtrot, s. Honthdralle , (zachte
draf )0.
Dog-vane, s. scheepsw., Verklikker,,
Dog-watch, s. flondewaeht , vr.
Dog-weary , adj. Nude als een hand.
Dogwood , s. Kornoeljeboom,
Doily, s. zekere wollen stole. —, Descertservet, vr.
Doings, s. plur. Bedriiven, o. eatery.,

DOIT
Handelwfizc, vr.; Whlt kind of — are
these ?, Welke handelwijze is dat?, Vitt
es dat voor manic,- van doen? ; Gay —,
Pret, Vroliikheid, vr.; iron. You make
, truly, Gij nraakt het mooi ,
fine
Gedruiselz, Leven, o.
waarlijk. *
Doir, s. Dnit, m.
Doitkin, s. Duitfe , o.
Dolabriform, adj. in de plantk., Bt.7lvormig.
BeDole, s. Omdeeling, 1.71 tdeeling.
deeting (ran aimuezen), y r. *—, Decl.
Verdriet, o., Kominer, m.
o.
to Dole, v. a. Omdeelen, Liftdeeien.
to Dole , v. n. Klagen; to — FORTH 7
Klagend uiten.
Dole - beer, s. flan de amen uitgedeeld
bier, o.
Tole-tote, s. Boete, yr., Rouwkoop, m.
Dole-fish, s. frisch, welke den matrozen
ale hun aandt el toekomt,
Doleful, adj. (Dolefully, adv.) Droevig,
Naar. * —, Klagend.
Dolefulness, s. Treuriglzeid , yr. a -,
Kammer, m.
Dole -meadow, s. Gemeenschappelüke
vr.
Dolent, adj. veroud., Kommervol.
Dolesome, adj. (Dolesoinely, adv.)
Droevig, Naar.
Dolesoineness, s. Droefgeestigheid, yr.
Dolichurus, adj. van verzen, Met eene
lettergreep to veel.
Doll, s. Pop, Ii;ndertop, vr.
Dollar, s. zekere Arederlandsche ofDtritseize count, Daalder, tn. * , zekere
Noord-Amerikaansche count, Dollar, m.
Dolor, s. Pzin, Smart, yr. * — ,Droevigheid, Pedreefdheid, yr.
Klagt ,
Verdriet, o., Kummer, m. *
y r., Beklag, o. * —, Smart, Pun, yr.
Pimverwekkend.
Doloriferous, adj.
Dolorific, adj. Smart of Dr oefheid veroorzakende.
Dolorous, adi. (Dolorously, adv.) SmarPijntelijk, Grievend, Droevig. *
Smartelijk,
Dolphin , s. zekere visch, Dolfijn, tn.
s. PTV; fe van den dolfijn, o.
Dolt, s. Botterils, Domoor,
Doltish, adj. But, Zot, Dom.
Doltishness, s. Bothei d, Z;)theid,Domheid , yr.
Domain, s. Gebied, o., ther;ehappij, vr.
* — Grondeigendom, tn., D,mein, o.
Dome, s, Gebouw,, Gevaarte, 0. 2
Koepel, m., Vet welfd dak, 0.
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Domesday, zie Doomsday.
Domestic , adj. , zie Domestical. *—
en yr.
5. Iluisbediende,
Domestical, adj. Huifhoudelijk, Niet tot
de openbare zaken behoorende. * —, in
het staatsbest., Huishoudel0 , "Veen
het land of de plants betrefende. * ,
Buiselijk , Te huis geschiedende. * ,
Tim, Mak, finis . . . ; — animal, Ibisdier, o.
Domestically , ads. Betreffende buishoudeiiike of huiselijke zaken.
CO Domesticate, v. a. Huishoudelük ma.
ken , Ate bet huffs gewennen.
Domestication , s., zre Act of domesticating.
Domicile, s. Iluis, 0., Wooing, yr.
to Domicile, v. a. Iemands waning v estigen , Domicil:ëren ; 1 was domiciled
WITH the cook, Ik woonde NI de kenkenmeid.
Domiciliary, adj. Zich in vreenidehuizen
dringend, onder voorgeven, verbodene
goederen to zoeken. —, Tot eene woning toehoorende.
to Domiciliate, z7.6 to Domicile.
to Domify, v. a. veroud., 71mmen, Tam
makes, Huiselijk snakes. * – , in de
seer, ew., (Den hemel) in zilne twaalf
huizen yerd.eien.
Dominant, adj. Heerschend. *
s.
kere coon in de muzij k, Groote kwint, yr.
to Dominate , v. a. Behterschen.
,
v. n. Heerschen.
Domination, s. Heerschappij , Gezagroering, y r. * —, in de godgel., een bong
in nzagt yerheven engel , Heerschappij, yr.
Dominative, adj. Gebiedend.
Dominator, s. Beheerscher, m. * —, in
de sterrew., Behee,schende planeet , vr.
t o Domineer , v. n. Heerschen, Gezag
voeren, Den beer spelen ; to -- OVER,
Heerschen over ; fig. to — OVER one,
Iemand ringelooren.
Dotninical , adj. Z9ndaagscli; The —
letter, De Zondagsletter.
Dominican adj. Van St. Dominicus,
Dominicaansch. * —, S. Dominicaan,
Dorninicaner,, Dominicaner monnik,
Dominion , Heerschabpij, Opperste
magt, y r., Hoog,te gez rg, 0.; — OVER,
Heerschappif over.
Souverein bezit. , Gebied, Grondgebied,o. * — ,
in de godgel., zekere rang van engelen,
Heerschappij, vr.
to Don, v. a. (root. to Do on,) bij oude
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schrUvers , ilandoen„ ilantrekken. *—,
Met iets bekleeden.
Don, s. titel der groote heeren inSpanje,
Don ; fig. Man van rijkdom of gezag , m.
Donary,, s. Geschenk tot een godyruchtig
gebruik, o.
Donation, s. Geschenle, o. * — , in regten Vergeving van eene kerkeliike bediening, yr.
Donative , s. Schenking , yr. *
adj.
Gegeven, Geschonken.
Done, part., zie to Do ; bijz. Door koken of braden tot eene zekere mate van
gaarheid gebragt ; Too much —, Te
gaar ; Not enough —, .Niet gaar genoeg. * inter. als tuestemming bij
weddenschappen, enz., Fiat ! , Gedaan ! ,
Het goat!
Donee, s. Degene, aan wien eene schenkin g is gedaan , B e gift i e, m. en yr.
Donjon, s. Hoogste en sterkste toren van
een kasteel, eel tijds bij zontier geschikt tot
het bewaren van gevangenen , m. Aanm.
Het daarvan thaw gevorn de woord
Dungeon heeft jui4 tie tegenovergestelde beteekcnis van Onaeraat dsche
keider.
Donkey , s. Ezel,
Donor, s. Begiftiger,
Dondle , s. beuzeiaar, m.
to Doom, v. a. Oordeelen, Vonnissen.
* —, Veroordeelen. * —, Bestenanen,
Doemen ; to — one To, a.) Ie,mand
eloemen tot; b.) Iemanddoemen om te.
Doom, s. Vonnis, Den deei. * — Laatste
oordeel, o. *— , Bestemming,vr., Lot,
waartoe iemand gedoemd is. * — , Verf, o.
Doomsday, s. Dag des oordeels , Jongste
dog ,
Doomsday-book, s. Bork, waarin op bevel van Willem den ti eroveraar de grondeigerttommen werden geteekend, o.
D gum ' s - man , s. Scheidsman, Besli,ser,
Regter, m.
Dour, s. Deur, yr. ; to Put the — upon
a jar, De deur aanzetten of op een'
kier zetten ; He lives next — to me,
Iiij woont naaq noose deur; (veelal
in het meery. ale :) to Turn one out
of doors , Demand de deur uitzetten, het
Buis uitzetten ; to Keep within doors,
Zich binnen's Buis houdtn.
Door-bar, Deurboon, m.
Door- c a se, s. Deur kozijn, o.
Door - cheek , s. Deurstid , tn.

DOT
Doorkeeper , s. Deur,
wachter, Portier, tn.
Doornail , s. Deurknop (voor den klopper) ,
Doorpost , s. Dem-still , m.
Doorsill, s. Deurdrempel, m.
Doorstead, s. Ingang eener deur , m.
Doquet, s., zie Docket.
Dor,, s., zie Dorr.
Dorado , s. Zeebrasem, Goudvisch, m.
Doree , s. Zonnevisch, m.
Dorian, Doric, adj. in de bouwk., Dorisch,
Doricism, s. Dorische spreekmanier, yr.,
Provincialismus, o.
Dormancy, s. Austen, o., Rust, yr.
Dormant, adj. Sal liggend, 1Viet voortgezet ; An affair that lies —, Eene zaak,
die stil ligt , die aan den spiiker hangt.
* —, in de wapenschildk., Liggend.
* —, in de bouwk.: A — tree, Een
siaper,, (groote dwarsbaik ,)
*
,
s., ook Dormar, Slaper, (groote balk,)
, zie Sleeper.
Dormar, zie Dormant.
Dormar - window, s. Dakvenster, o.
Dormttive , s. Siaaprnia'del, o.
Dormitory, s. Slaapzaal; fig. Begraafplaats, vr.
Dormouse, s. Bergrot, Marmot, yr.
Dorn , zie Thornback.
Dorn-hound, s, Dorenhaai, tn.
Dornic , s. soort van tafellinnen.
Dorr , s. zeker insect, Tor, yr.
to Dorr, v. a. Door sterk geluid yereLov en.
D . rsal , adj. Tot den rug behoorende,
Rog ..,
Dore, s. veroud., zie Canopy.
Dorsel , Dorser,, s. Mend, y r., Korf,
gelille ter wedozigle van lastdiei ers
wordtgehangen,)Rugkorf,Draagkorf,m.
Dorsiterous, Dorbiparous, acij. van planten , Het zaad op den rug tier blade? en
hebbende.
Doi-Lure, s. Slaapzaal, yr.
Dose , s. de hoeveelheid artsenij, die op
eenmaal wordt tot gediend , Doiis, Gift,
yr. ; fig. He has got his —, heeft de
hiogte , is beschonken.
to Lose, v. a. Artsenij op de moat
passen; fig. Geneesmidde/en of Jets an.,
ders , dat onaangenaam is, toedienen.
Dossel , s. verouu. , zie Dorsel.
Dossil, s. Compres (om op eerie wonde to
leggen), o.
Dost, 2de pers., zie to Do.
Dot, s. Punt, Stip, in het schrijven, o.
to Dot, v. n, et a. Punten zetten.

DOTA
Dotage, s. Suferif. * —,Zwakizeid van
verstand. *
Overgroote liefde,
Troetelen, o.
Dotal, adj. Tot het huwelijksgoed behoorende.
Dotard, s. Suffer,,
Dotation , s. Bruidschat,
, Begiftiging , yr.
to Dote, v. n. Seen, Mijmeren. *
Verliefd zzln; He doses UPON her, Hij
is op hoar verzot.
Doter, s. * —, demand, die
op eene laffe en buitensporige w fize verliefd is, n2.
Dotingly , adv. Verliefdellik.
Dottard, s. bij tuinl. , Boom, welke door
snoeijen kort gehouden wordt, Dwergboom, m., Naantje, o.
Zot,DonzDotterel, s. zekete vogel;
()or , m.
Douanier,, zie Custom-house-officer.
Double, adj. Dubbel; — TO, Het dubbel van, Tweemaal zoo vett als. * —,
s. Dubbel,
Valsch, Bedriegelijk. *
0. * jag. , Oinkeering van het
wild, y r. *—, Kunstgreepje,Loopje,o.
to Double, v. a. VerdubbeIen; als
scheepsw., to — a cape, Eene kaap omzeilen ; to — DOWN, Onzilaan, Eene
youw slaan in; to — DOWN a leave,
Eene vouw in een blad slaan (om to
kunnen wedervinden, hoe ver men g,,lezen heeft). * v. n. in het spel, Den
inzet verdubbelen. * —, op de jags, In
het loopen omkeeren. * , Loopies gebruiken.
Double-banked, adj. als: — oars, Dof
ten, waarop met twee of halve dollen
kan wooden geroeid, vr. meerv.
Double - biting, adj. Tweesniidend.
Double - bitted, adj., als — cable, Kaki , welke om de beide betingen belegd
is, m.
Double -block, s. scheepsw., Tweeschfllsblok, o.
Double - buttoned, adj. Met twee rijen
knoopen.
Double - capstern , s. scheepsw. , Dubbel
spil , Spil, waarmei men op twee dekken lean werken, o.
to Double - charge, v. a. Dubbel beladen
of voorzien (van, WITH ).
Double - chin, s. Onderkin, yr.
Double - chinned , adj. Met eene onderkin.
Double - curtail , s. Baspijp van een' doedelzak , yr.
ENG. A. DUTCH DICT.

2'73
DOUR
Double-crown-knot, Double-crowning , s.
scheepsw., Dubbele kruisknoop, no.
Double-dealer, s. Dubbellzartig mensch,
Valsclzaard ,
Double - dealing, s. Dubbelhartigheid,vr.
Double-depth-ribbon, s. scheepsw., War;
ter plaatse van de ondereinden der bovenste oplangen, o.
Double - diamant - knot , a. sche-epsw.,
Dubbele valreepsknoop ,
to Double - die, v. a. Tweemaal verwen.
Double- edged, adj. Tweesnijdend.
DubbelzinnigDouble - entendre, s.
held , yr.
Double- eyed , adj. Een bedriegelijk tiltzigt hebbende.
Double - faced, adj. Net twee aangezigten.
Double - formed, adj. Tweeirleigedaants
aebbende.
Double - founted, adj. Met twee bronnen.
to Double - gild , v. a. Tweemaal vergulden, Dubbel verguIden.
Double - handed, adj. Tweehandig; fig.
Eene goede en eene slechte zoide beebende.
Double-headed , adj. van planten, Dubscheepsw.,
bele bloemen dragenele. *
als:
shot, Kneppelschot, o.; — scraper, Dubbele schraper,, m.
Double - hearted, adj. Dubbelhartig,
Valsch.
Double s. scheepsw., Kabelsl
Double - leaf, s. eene plant, Tweeblad, o.
to Double- lock, v. a. Op het nachtsloi
sluiten.
Double - manned, adj. Dubbel bemand.
Double - meaning, adj. Dubbelzinnig.
s. Dubbelzinnigheid, yr.
*
Double - minded , adj. Welfelend, Besluiteloos.
Double - mouthed, adj. Twee menden beebeside.
Double - natured , adj. Van eene dubbele
natnur.
Doubleness, s. Dubbellzeid yr.
Double - orle , s. in de wapenk., Dubbele
zoom, m.
Double - plea, s. in regten, Dubbele
verdediging, (wauneer eene toereikend
is,) vr.
Double - quarrel , s. in de regten, K.lagt
bij den aartsbisJchop tegen den bischop,
Doubler, s. Verdubbelaar, tn.
Double - rope, s. Dubbele schoothortn,m.
18
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Doubl e • ruff, s. een kaartsPel.
to Double- shade , v. a. Nog donkerder
maken.
Double-shining, adj. Met dubbelen luister stralend.
Doublet, s. Borstrok, no., Wambuis, o. ;
fig. to Put one in a scone —, Icrnand
in het kastje zetten, achter de trellis;
zetten, binnen vier rauren zetten. * ,
bij juweel., Valsche ;teen nit twee soukken zamengevoegd,
*—, in het dobbe/sp. , Wos p von twee gelijken, m.
Double - tack , s. scheepsw. , Dubbele
hale, tn.
Double tongued, adj. Dubbeltongig.
Double -tripe , s. Vetdarm , m.
Doubling, s. in de rijsch., Dubbele strong
(van een paard om zijnen ruiter al to
werpen), tn. ; ook : s. pine. Doublings,
bij jag. , De wendingen en omkeeringen
in den loop van een gejaagd wild on; den
holden to ontkomen.
- , )ss de wapenschildk. , Voering van den mantel, yr.
*
in let kJ-figs-3v. , Verdubbelen der
gelederen, o. *
, icheepsw., els
of
the bitt, Betinglap,
; — of a sail,
Stootlap op ten zeil ;
of the cutwater, Blaasbalg,
Doubling- nail , s. cheepsw. , Htsidspij
ker,
Doubloon, s. zekere aansche munt, Dubbele pistool, vr., Dnbloen, tn.
Doubly, adv., z , e Double.
to Doubt, v. n. Tiff elen, In twijfel zijn ;
to — OF, Twiffelen can, Betwijfelen.*—,
Weifilen , tlarzelen. * — , v. a. Betwillelen, In twiljel trekken. * ,Wantt onwen , Mistrouwen.
Doubt, s. Tw ijfe , m . , Twilfe ; to
stand in — OF , Twijfelen aan , Betwlyfelen. * —, Weitee t ing , Verlegenhesd ,
vr.
* —, .drgwaan , in., Mists onwen, o.
Doubtable, adj. Twilfelbaar.
Doubter, s. ,Twilleluar.
, Weifelea r,
Doubtful, adj (Doubtfully, adv.) Twijfe I a c ht g,Onzeker ; a.) to Be — AnouT,
Twitte,en aan ; — or Twijfelende
ann. * —, Publielz %nnig, Duister. *—,
Gewaeigd. * , Weifetend Besluitelope. * —, Huiver:g, Moedeloos.
Doubtfulness , s, Twijfeiachtigheid , vr.,
zie Doubtful.
Doubtingly, adv. 7'117i/end.
Doubtless, adj. veroud., Onbezorgd. *—,
adv. Ongetwideld.

DOWL
Doubtlessly , adv. Ongetwijfeid , Zonder
twijfel.
Doucet, s. veroud., Vlade , vr.
• , Go.
Douceur,, s. Zoetheid , yr.
Schenk, o.
Doucker , s. zekere vogel , Duiker, o.
Dough, s. Deeg, o. ; fig. My cake is —,
Het is mid mislukt.
Dough - baked, adj. 1Viet gear gebakk'-en,
Frets; fig. Onvolledig.
Doughey, adj. Deegacistig. * , .Niet
gear gebakken, Fists.
Dough kneaded, adj. Dat zich laat knoden, Week.
Dough - hearted, adj. Weekhartig.
Doughtiness, s. Dapperheid, vs.
Doughty, adj. boert., Dapper, Edel,
treffilljk.
to Douse, v. a. & v. n. In bet water
ploffen of plompen (tot over de ooren).
to Dout, v. a. veroud., zie to Do out.
Douter,, s. veroud., Dointer,,
Dove, s. Duff (biJz. wsIde,) vr.
Dove- cot , Dove-house , s. Duivenhok,
Duiventil , o.
Dover court, s. enkel gebruik. in : prov,
Dover-court, all speakers, none hearers,
Poolsche landdag (vergadet ing, waaron
alien door elkander sps ekes, zonder sat
de eene near den anderen lnistert),
Dove's - foot , s. eene soort van geranium.
Dovetail, s. bij timmerl., Zwalmstaart,
(stuk bout, wearmede twee stukken vastgehecht worden,)
to Dovetail, v. a. Door tniddel vaz
zwaluwstaarten verbinden.
Dovetail - plate , s. seht epsw. , Hielingpleat , y r., Zwalvwstaas t, tn.
Dowable, adj. Die aanspraak op een
weduwengoed beef t. * —, Te begsf:
tigen.
Don alter, s. Weduwe, die een weduwengoed beef:. * weduwe van hoogen
stand, Donariére, yr.
Dowdy, s. Slops, Slet, (haveloos en morsig vrouwmensch,) vr. ado. Slonsig,
lieveloos, Morssg.
Dower, s. Weelnwengoed, o. * , Begiftiging , (1;:zond. van den man ants
zone vs ouw,) yr.
Dowered,
Ben weduwengoed
beetle.
Dowerless „ 501. Zonder wednwengoed.
bowery, z,'2 Dower.
Dowlas, s, Graf linnen, Zaklinnen, o.
Dowle, s. bij SIIAKSP., Feder, Veer, vr.

DOWN
Down, s., Dons ; fig. Vlascig Naar, o.
*—, Welligheid ,,van planten), yr.
Down, s. Duin ,
(neest geol.. in het
meerv., Downs.) Duinen.
Down, prep. Areder ,Nederwaarts , Af;
Up hill — Bergop , bergaf; van
riviet en: — the stream , Bier den stroom
af; fig. to Go — the wind, In verval
komen, Achteruit gaan. * —, adv.
Neder, Ter neder ; Upside —, Het on•
derste boven ; fam. Money — upon the
nail, Geld bij de waar, Boter bij de
visch ; ZOO 00k : to Pdy the money—,
(— upon the nail,) Gerced geld geven , Met gereed gold betaten ; to
Drink one —, Iemand van de bank
drinken. * Onder, Beneden den gezigteinder. * — , Ten ander geb; agt ,
In vernal. * —, met opzigt tot den tvd,
Verleden, *—, in terj. eels: — with him:,
IVeg met hem !, Swift hem nat.!
to Down, v. a. Nedervellen , Ten onder
b; engen ; fig. Vernederen.
Downcast, adj. Nederwaarts gebogen ;
fig. Neérslagtig.
Downfal, s. Val, m. Negrstorting,
woesting , vr.
Downfallen, adj. Vervailen.
Downgyved, adj. bieSHAKSP. NetschroefswieZe draaieing negrgelaten.
Down - haul, s. scheepsw., Nedrhaler,
Down - haul - cringle, s. Leurer op de
voor den neg rhaler, m.
Down - haul - tackle, s. scheepsw., Neir•
haaltalie voor de marszeiien, yr.
Down-hearted, adj. Nedrsiagiig.
Down-hill, s. Afgang (van eenen berg),
m. * —, adj, Aihellend.
Down-looked, Down - looking, adj. Neg rslagtig.
Down- lying, adj. van zwangere vrouleen , Op het laatste loopend, Krukkend.
* —, s., z,f e Bed - time.
Downright, adv. Regt near; fig. Regt;tit, Rondborstig, Onbew Zonder
omwegen. * —, adj. Opregt , Door de
vuict to werk gaande , Rondborftig,
Rend; A — man Een rend man.
* , Eenvoudig, Gal, doch zonder vele
pligtplegingen. *—, Regtst; eek,ch, als :
A — contradiction, Erne teghtreeksche
tegenspraak.
Downsitting, s. Nede, zitten, o.
Down - steepy, adj. Zeer ci vil.
Down-trod, Down-trodden, adj. Met yoeten getreden , Pei-trait.
Downward, adv. Nedeswaarte.
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, Nedenvgarts
adj. iffherend.
Neirslagtig.
gaande. *
Downwards, zie Downward, adv.
Donzen.
Downy. adj, Donsachtig. *
Zacht.
*
Dower.
zie
Dowry,
Dowse, s. gemeen, Slag in het aangez;*gt , m.
to Dowse, v. a. gemeen, weiniggebruik.,
Een' slag in het aangezigt geven.
Doxology, s. Korte lofzang ofzinspreuk
tot loving des _Moen.
Doxy, s. Boor, yr.
to Doze , v. n. Sluimeren ; t.) to —away,
( v. a.) Versluimeren , Verslapen ; 2.) to
Oct, Slapen gedurende ; 3.) to — OFF,
Indapen (bij, ovEft, ); He soon dozed
OFF AGAIN, Hi) viel spoedig weder in
cheap; 4.) to— ON, OVER , UPON, Slapen * —, v. a. weinig gebraik, Verslappen, Dom maken, Verstomien, Druil°orig. maken.
Dozen, s. 7waalftal , Dozen, o. *—,
adj. Twaalf, Een dozijn.
*—, Druiloor, m.
Dozer, s.
Doziness, s. Slaperigheid. * , Druiloorigheid ,
Dozy, adj. Slaperig. * —, Druiloorfg ,
Vadzig , Vaddig.
Drab, s. Slat, Slons. * , Hoer, yr.
to Diab , v. n. Naar de hoeren loopee.
Drab, s. zeker dofbi rein laken. *—, adj.
Bruin.
to Drabble, v. a. Drabbig ofVuil maken.
Drachm, s. zeker apothekersgewig; , achtste van een ons, Drachma, o. * —, oude
Grieksche mant, die sene waarde van emstreeks 4o cent hail.
Draco , s. een sterrebeei g , Draak , m.
Dracunculus, s. zekere worm in het mensclielieke ligchaam , in heete landen, ter
lengte van verscheidene ellen tusschen
vel en vleecch groeijende.
Draff,s. Draf, m., Grondsop, o., Drab,yr.
Draffy, adj. Drabbig.
Draft, s. Trek, m. * —, Detachemen',
o., Afdeeling , yr. * —, Getrokken geld,
o.; zie Cheque. *— , Teekening,
Plan, o. Aanm. De bier net von komende beteekenissen zie men op Draught.
Draftsman, s. Teekenaar,(hetzijvan plannen of andere dingen,) on.
to Drag, v. a. Slepen ; I.) to— AWAY,
a.)Wegslepen ; b.) to — one'sself AWAY,
Veil (wet moeite ) vetwijderen; 2.) to-DOWN, Tvederslepen, Ne g rtrekken; 3.)
to -- INTO, Sleien in. * -, V. n. Sle-
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pen, Hangen en den grond raken
—
Drag, s. Sleepnet , Dregnet , o.
Dregge. * —, Hand," ede , vr, *
bid
jag., Staart (van den vos)„ m.
to Draggle, v. a. & V. 11. Door slijk of
mot-111er slepen.
Draggle-tail, s. Slet Morsebel , yr.
Dragoman , s. Tolk (in de Oostersche landen) , Dragoman , m.
Dragnet, s. Sleepnet , Dregnet , o.
Dragon, s. een gewaand d y er, soort van
slang, Drank. * , een sterrebeeld, zie
, zeker luchtvel schijnsel, VuDraco. *
ige draak. * —, in de nat. hist., soort
van I lagdis , die eenigen ti,,d in het veer
ken levee, Drank, tn.; fig. Boosaardige
man, m., of vrovw,, yr., Drank, tn.
Dragon-beam , s. in de bouwk.,Uitstekende
balk , tn.
Dragonet , s. Draaleje , o.
Dragonfly, s. zekere scherp stekende
Dragonish, adj. bij SHAKSP., Draakachtig.
Dragonlike , adj. Woect , Woedend.
Dragon's blood, s. zekere gom, Drakenblood , o.
(kop ,
Dragon's-bead, s. zekere plant, DrakenDragon-shell , S. een Limpet.
Dragon's-rail, s. idle sterrek., Drakenstaart, Stuart van den el ,-ank , tn.
Dragon's-water, s. cone plant.
Dragon's-wort, s. Drakenkruid , o.
Dragontree , s. zekere palmboom, Drakenboom , tn.
Dragoon, s. in' t krfigsw., Dragander, me
to Dragoon, v. a. .dan de woede der solelaten overgeven. * --, Door soldaten onder bedwang brengen ; van bier; fig.
Dwingtn , Noodzaken.
Dragoonade , s. Overgeven eener plants
can de woede der soldaten, o., Drags.szade ,
to Drain, v. a. Droog maken. * —,
tappen, Door tappers ledig maken; LOOP Ledigen van.
Drain, s. Verlaat , o., Sluis , yr. *
.Riool , o. * —, Sloot , Gri ft, yr.
Drainable , adj. "If te tappers, Droog te
maken.
Drainage, a. Artappcn. *—, ilfloopen, o.
Drain,ng, s. Droogrnaken, o.
Di ake , s. TVa at d, Woerd, tn., IVIannetj eseend , y r.; fain, to Make ducks and drakes,
Kellen, (met pirate werpsteentjes op het
gooijen); ook: fig. Zijn geld in het
q vnter stniften , Verspillen. * zeker
Kleinn stuk geschut.

DR IN
Dram , $. Drachma, o., (zie Drachm.)
a —, eenige, kletne hoeveelheid , als: Not
a —, Goon druppel ; He is not a — the
better for it , Hij wint er goon tier bij.
* — Barrel, Klodder,, Zoopje , o.
to Dram , v. n. gemeen, Borrelen, Klodderen , Een zoopje drinken.
Drama , s. Tooneelstnk , o.
Dramatic, Dramatics], adj. ( Dramatically,
adv. ) Dramatisch , KAY wijze van tootedvertooning. * —, ilanschouwelitk voorgesteld , Niet droog verhalend.
Dramatis-personae, s. pl. Personen , (die
moors'.
in het stuk voorkomen ,)
Dramatist, s. Tooneeldichter,,
to Dramatize , v. a. Poor het tooneel bawerken.
Drank , pref., zie to Drink.
to Drape, v. D. veroud., Lakenweven.
Draper, s. Lakenkooper,, tn.
Drapery, s. Lakenweverij , yr. *--,)Pollen stoffen , y r. meerv. * , bi schild.,
Beklee.ding , Draperie , vr.
Drapet , s. buiten gebruik ,zie Coverlet.
Drastic, adj. in de geneesk., Krachtig en
spoedig werkend.
Draught, s. Teng Dronk,m.; faro. Mend
your — , Drink nog eens, Neem nog eenen
teng. * Nering yr., bijz. van drank:
to Have a good —, Eenen goeden tap
hebben. * — , Trek , Haal , (zoo veil in
eenmaal met een net gevischt wordt.)*—,
van letters, Trek, Haal, m. * —,11
scltr , o ; to Take a — of a contract,
Een afichrift van een ye; drag maken.
—, Teekening, Schets, y r. ; The — of
a building, De teekening van eon gebouw.
* ,bii koopl , Trekking, Traite,vr.,
wicsel , ; Please to honour my ,
Gelief mijne traite te honoreren. * — ,
Trekken , (de data van trekken,) o, *—,
Trckzeel, o.,Trekt iem, (van een paard,)
tn. *
iligtzonder de betide soldaten, yr.
Detachment, o. * — , in den oorlog,.elfwending, Diversie. , D lepte, die
een schip in het water heeft, y r.; A
ship of small—, Eon schip, dat islet diep
gnat. * —, Riool. * —, Sekreet , o.; zie
sole Draughts. Aanm. De beteekenissen,
welke op Draft voorkomen,worden tegevwoordig ook meestal zoo geschreven.
Draught-board, s. Dambord , o.
Draught-house, s. Pitilnisloods , yr. • —,
Sekt eet , o.
Draught-ox, s. Trekos , m.
Draughts, s. pl., zie Draught. *—, inz.
Darnspel , o.; to Play at —, Op het dam-
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bord stelen , Damrnen ; A man at—,
Eene damschijf; A king at , Een dam.
Drave , veroud. pret. van to Drive.
to Draw, irr. v. a. Trekken, zie Trekken in het andere deel ; to — blood,
Aderlaten; to—breath, Adem halen. *
Rukken. * — , Slepen. * —, Zuigen ,
4antrekken. * , Tappen.* , Uitnetnen. * , een gerdijn Wegschuiven of
Voorschuiven , Open schuiven of l'oeschuiven. * — , eenen vogel Schoon maken ,
ran ingewand ontdoen , Uithalen. * ,
Uittrekken; fig. Ternend uitspreken. *
4fteekenen , Schilderen , Teekenen. *—,
Opstellen, In geschrift stellen. * —, bij
drukk., Aftrekken , als : to — a proofsheet Een proefblad aftrekken. * —,
met ondersch. bilvoegs. in meer of minder
afwijkende beteek., als :I.) to — ALONG,
a.) Voorttrekken ; b.) Trekken longs ;
2.) to —AWAY, Wegtrekken ; 3.) to
Terug trekken, Terug schuiver44.)
-BACK,
to - DOWN, a.) Neet rtrekken; b.) Doen
neérkomen (op , UPON); 5.) to — FORTH,
Voor den dag halm , Uithalen ; 6.) to
- FORWARD, Voorttrekken, Voorwaarts
trekken ; 7.) to — FRAM, a.) Trekken
van ; b.) Ontleenen van ; to — FROM
under, Voor den dog halen van onder;
8.) to—I N, a. )Intrekken; b.)Overhalen;
Verdraaijen Verwringen ; 9.) to —
INTO , a.) Trekken in ; It drew tears
iNTO her eyes, Het brag: tranen in
hare oogen ; b.)Overlzalen tot ; c.) Doen
deel nemen aan ; lo.) to — OFF , a.) Af:
trekken ; b.) Uittrekken (zijne handschoenen) ; c.) Aftappen; d.) 4'leiden,
Afbrengen ; e.) Doen aftrekken, Vet-wijderen ; xi.) to — ON , a.) Te weeg
brengen ; b.) Veroorzaken aan ; 12.) to
- OUT, a.) Uitbrengen ; b.)Uitzoeken;
c.) Stellen , Plaatsen; d.) Ontwikkelen;
13.) to— OUT OF, Trekken uit, Doen
voortkomen uit ; 14. ) to - OVER, a.) 0verhalen , Distilleren ; b.)Overhalen,Bewegen ; 15.) to — ROUND, Trekken on;
i6.) to— UP, a.) Optrekken 9 Ophalen;
to — one's self u p , *) Zich oprigten ;
**)Zich uitrekken; b.) Opstellen , In
orde stellen, Scharen , Rangschikken ;
c.) Opstellen, Ontwerpen ; 17. tO UPON , Trekken op. * , v. n. Trekken,
ale Trekken in het andere deel. * — ,
Nedertrekken, als een gewigt. *—, Zich
zamentrekken , loosen -krimpen. .* — ,
Teekenen. * — , met ondersch.bifvoegs.
in meer of min afwijkende beteek., als :
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o.) Fie drew FOR his payment, Hi) trok
een' wissel voor zijne soldij; 2. ) CO OFF , Aftrekken , Terug trekken , Zich
verwiftle ren ; 3.) to —oN, a.) Nader en,
Aanrukken ; b ) Een' wissel) trekken
op ; 4.) to — TO , Trekken tot; vim hier
to-TO a head, *) Zamentrekken,
a.)
Bileen trekken; **) Mginnen to etteren;
to TO a close , Het elide naderen;
b.)
5.) to—UP, Zich to slagorde schar en ;
6.) to—UPON, a.) Trekken (een'
Zijne toevlagt nesel) op (iemand);
men tot.
Trekken.
*
,
Getrokkene,Lot;
Draw, s.
fig. Lot, o.
Drawable, adj. Trekbaar.
Drawback ,s. Verlies van een voordeel. *
Terugstooten (van een kanon), o. *— ,
Teruggave van betaalde regten
voer,, yr.
Drawbeani, s. Windas, o.
Drawbench, s. Trekbank, vr.
Drawbridge, s. 0 phaalbrug , yr.
Drawear, s. Trekluig, o.
degene ,
Drawee, s. Betrokkene, ( d.
op Wien een wissel getrokken is,) m. en vr.
inzond.
Drawer, s. Trekker, Haler. *
Waterh aler. * —, Tapper, Aftapper,
* , Trekker, Trassant, *—, Lade,
Schuiflade , y r.; A chest of drawers,
Eene latafel; zie ook Drawers.
Drawers, s. p1. zie Drawer. * —, inzond
Onderbroek , yr.
Drawing, s. Teekenkunst. * —, Teekefling , yr.
Drawing-board, s. Teekenraam , a., Teekenplank, yr.
Drawing-bucket, s. scheepsw.,Slagputs,vr.
Drawing-hound, s. Leidhond ,
Drawing-master, s. Teekenmeester,,
Drawing-paper, s. Teekenpapier,, o.
Drawing-pen, s. Teekenpen, yr.
Drawing-room, s. Gezelschapsvertrek, o.,
Gezelschapskamer. *—, Gezelschap, yr.
Drawing-table, s. Teekentafel.* —, Teekenplank , yr.
to Drawl 9 v. n. Temen ; a.) to — ON ,
Voorttemen ; 2.) to — OUT one's words,
Temerig spreken, Zijne woorden lang
uithalen ; to — out a song, Eta gezang
temerig voordragen.
Drawl , s. Temerige toon, tn.
Drawlatch, s. Klink, die met een riempie Ivordt opgehaali , yr.
Drawn, part., zie to Draw. 5 —,bijz Met
blooten degen , Met getrokken' deg en *—,
,
Gelijk in kracht. * — , Onbeclist. 4
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Overreed , Overgehaald. * — , Uitgehaald , Pan ingewand ontdaan.
eknet , Sleepnet , o.
Drawnet, s.
Drawwell, s. fraterput, 711 .
Dray, s. Bietwagen, tn. *_,Slede, yr.
Draycart , s. Bierslede , yr.
Drayhorse, s. Sleperspaard , o.
Drayman , s. Sleper , m.
Drayplough, s. soort van ploeg.
(yr.
Drazel, s. veroud., Sloerie, Virile prij ,
Dread, s. Schrik ,
Vrees. * — , Bey, eesdheld , Yr., Owzag , o. Hetgeen gevreesd wordt , Sshrrk , tn. * ,
adj. Vreeselijk. * — , Ontzagwekkend,
Eerbiedwaardig.
to Dread, v. a. Grootelijks vreezen, Duchten, Schromen.* — 5 v. n. Bevreesd zijn,
Vreezeto.
Dreader, s. Iemand, ale in vrees leeft.
Dreadful, adj. Vreeselij k. —, Ontzagwekkend , Eerbiedwaatdig ; — To ,
Verschrikkelük voor.
Dreadfully, adv., zie Dreadful.
Dreadfulness, s. Vreeselijkheid, yr.
s chrok
Dreadless, adj. Onbeweesd,
ken.
Dreadlessness, s. Onbevreesdheid,Onverschrokkenheid, yr.
Dream , s. Droom ,
zie Droom in het
andere deel.
to Dream, irr. & reg. v. a. & v. n. Droomen , zie Droomen in het aide, e deel ;
I.) to — AWAY Verdroomen; a.) to OF , Droomen van; 30) w - ON roortdroornen.
Dreamer, s. Droomer, (zie Droomer in
het andere deel, ) Droomster,, vr.
Dream ingly , adv. Droomend, Droomerig.
Slordig.
*
Dreamless, adj. Zonder droomen.
Dreamt, pret. van to Dream.
Drear, zie Dreary.
Drearily, adv., zie Dreary.
Dreariness, s. Akeligheid , Naarheid, yr.
Dreary, adi. Akelig , Naar.
Dredge, s. Dr egret, Sleepnet, 0 es te rnet, o.
to Dredge, v. a. Met een dregnet visschen.
Dredge , s. provinc., Haver en gars t endereen gezaaid , yr.
to Dredge, v. a. (.lets, dat gebraden
wordt) met meel bestrooijen.
Dredger, s. Strooidoos , y r., zie to Dredge.
Dredger, s. Die met een dregnet °esters
vischt, Oestervanger, m.
Dredging-machine , s. liloddermolen,
Dregginess, P. Drabbiggeid , yr.
Dreggish, Dreggy, adj. Draabig.
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Dregs, s. plur. Drab, y r., Dreesem,
Grondsop ; fig. Uitschot, o.; The -of the people, Het schuim van het volk.
to Drench, v. a. Doorweeken , Door en
Tegen wil en dank
door nat maken.*
artsenij then gebruiken.
Drench , s. Slok , Te pg , Dronk. *
Artsenijdrank , (. voot vee,")m. *—, Sloot,
Greppel, Grift , yr.
Drencher, 8. Die doornat maakt. *
Die tegen wil en dank at t,enij ingeeft.
Drenc q ing, s. Nolaken , Weeken , o.
to Dress, v. a. Kieeden. * —, Tooijerz ,
Uitdossen. * - , eene world, Verbinden.
een paard , Roskammen. *—, spij*
zen , Toebereiden. * —, het Naar, happen. * —, kleederen , Veruellen. * —
boomen Snocijen, * , vlas, Ilekelen.
* —, in het algem., Bereiden, In behoorlijken toestavd brengen , Tot eenigeinde
geschikt waken; I.) to — OUT , Uitdossees ; to - UP, Optooifen; to- UP IN,
Tooijen in. * — , v. n. Zich kleeden, Zich
tooijen, Zich dossen. *--, bi^kri^gslit en,
Zich rigten.
Dress, s. Kleeding , vr., Gewaad, o.*—,
bijz. Prachtige kleeding, yr., 0 pschik, m.
Dresser, s. Aankieeder, m., Aankleedster,
y r., Bed ende , die iemand aankleedt ,
Kamerdienaar, Kamenier,,vr. *—,
Bereider,, no. * in eene keuken, Zanregtbank , Regtbank, vr.
Dressing, s. Aankleeden , o. • — , Toe
bereiding , (van spijzen, enz.,) vv..— ,
Verband, (van eene wonde,) o. *—, ve
Kleeding , yr.
Dressing-bench, s. BesnOank , yr.
Dressing-box, s. ICapdoos , yr.
Dressing-cloth, s. Kapdoek , tn.
Dressing-drawers, s. pl. Commode, yr.
Dressing-room, s. Kleedkamer,, yr.
Dressing-table , s. Kart-ale/ ,
Dressing-toys, s. pl. Kleinigheden, Welke
tot den opschik behooren , y r. meerv.
Dressy, adj. Uitstekend in kleeding, Opgedrild.
Drest, part., zie to Dress. Aanm. Het is
eene noodelooze zamenti ekking uit Dressed.
Drew, pret., zie to Draw.
Drib, s. bij SWIFT, zie Drip, Drop.
to Drib, V. a. bij SIDNEY , DRYDEN, Af.
nemen , Afkorten. * —, Bedruioen.
to Dribble, v. n. Afdroppelen, Nedrdroppelen. * Zich bezeeveren (als kinderen). — , Traag voortgaan. * — , v.
a. Dropswyze laten vallen.
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Dribbling, s. Droppelen, o.
Drinking-horn, s. Drinkhoran,
Driblet , s. Oneffen geld ran eene SOM.* -, Drinking-house, s. Drinkhuis, o.
Sommetfe, o. *—, pl. Driblets, Klad- Drinking-money , s. Drinkgeld, a.
Drinking-song , s. Drinklied, o.
schulden, vr. meerv.
Dried, pref. & part., zie to Dry.
Drink money, s. Drinkgeld, o.
to Drip , v. n. Druipen. * — , v. a. BeDrier, s. Opdroogend naddel , o.
Drift, s. Aandrift , y r. * —, Geweld, o., druipen. * 5 Droppelen.
Onstuimigheid. *
Bui (Regen- Drip , s. Afdruipsel. * — , Lek, Droop, o.
Eenig Dripping , s. Braadvet, o.
vlaag of Sneeuwjagt,) yr. *
ding , dat in eenen hoop to zamen drijvend Dripping-pan, s. Braadpan, yr.
to Drive , irr. v. a. Di-liven, Voortdrijis, ale A — of ice, Drilfijc , o. *
Strekking, Bedoeling, vr.; I know the y en. * , Aandrijven ; ook cen rijtuig
— of your discourse, Ik weet, waarop Besturcn, Mennen, Rijden; I.) to -

uwe rede uitloopt.
to Drift, v, a. & v. n. Drijven, Voortdrijven. * —, Op eenen hoop to zamen
gooijen; tO - INTO , Zich ophoopen in,
( van sneenw).
to Drill, v. a. Drillen, Net een' dril
doorboren; to — ON, a.) Voortslepen;
,
b.) Uitstellen ; c.) Te leur stellen.
Lokken , Perlokken.* —, Met een' zaaiploeg zaaijen. * — , Drillen, In den
wapenhandel oefenen. * —, v. n. Zacht
voort y loeijen in eene grebpel, enz. * —,
In voren zaaijen. *—, Exerceren.
Drill, s. Dril, Drilboor. * Voor,
door een' zaaiploeg gezaaid, y r. *—,
Drillen, Exerceren, o. * . Baviaan,
flap, m. * —, Beck, y r., Beekje, o.,
Greppel, yr.
Drill-bow, s. Drilboog, M.
Drill-box, s. Draaischijf, yr.
Drill plough, a. Zaaiploeg
Drill-sergeant, s. Drilmeester,
Drily, adv., zie Dry.
to Drink, irr. v. n. Drinken, (drank
gebruiken, aan den drank verslaafd
zijn); to — TO , a.) Toebrengen; b.)
Drinken op. * v. a. Drinken, Nuttigen. * — Indrinken, Inzuigen; I.)
to - AWAY , Verdrinken; 2.) to - down,
a.) Van de bank drinken, Bedrinken;
b.) Verdrinken, Door drinken verdrijyen; 3.)to — IN , 0 Pslurpen; 4.) to
Opdrinken , Uitdrinken ; 5.) to -OF,
Opdrinken.
-TIP
Drink, s. Drank, tn.
Drinkable, adj. Drinkbaar.
Drinker, s. Drinker, Dronkaard, o.
Drinking, s. Drinken, o. * , Drank,
m., Dronkenschap, y r. * , Drinkgelag , o.
Drinking-bout, s. Drinkhartij, yr.
Drinking-cup, s. Drinkheker,
Drinking-glass, s. Drinkglas, 0.
Drinking-gossip , s. Drinkster, yr.

ABOUT , a.) Rond drijven; b.) Rondrij—AWAY, a.) Wegdrijven ;
den ; 3.) to
b.) Ve, driiven , Verjagen; c.)Tregrijden ; d.) Verbannen ; 3 .) to — FROM
Verdrojren van, tilt; 4.) CO - IN, INTO,
Drijven, Jagen of Voeren in ; to - in.
TO mutiny, Tot oproer aanvoeren ; S.)
to —OFF , a.) Wegdrijven ; b.) Uits tellen ; 6.) to — ON , a.) Voortdrilven
Aandrijven; b.)Vbortzetten,Vervolgen;
7.) to — OUT, a.) Uitdrilven ; b.) WegJagen ; c.) to — OUT TO,
naar;
8.) to — OUT of, Drijven of Jagen uit;
) to — To, a. )Drijven , Jagen of Rifden naar; b.) Brengen tot ; to —one To
distraction, Iemand zinneloos maken; to.)
to one mad WITH terror, Iemand van
schr ik gek rnaken.*—, v. n. Drijven, (op
bet water vlot zijn.)*—,( eenen wagen)
Eerie strekking hebben erRijden. *
gens been; I.) to - AGAINST , a.) Dr/y en tegen; b.) Aanrijden tegen; 2.) to
-- AT, a.) Streven naar ; b.) Doelen
op, Ilet gemunt hebben op; 3.) to -AWAY , a.) Wegdrijven; b.) Wegrijden;
4.) to —DOWN, a.) Ardrilven; b.)Af-

rijden; 5.) to—ON, a.) Voortdriiven;

b.) Voort,ifden,Oprilden; 6.) to — OUT;
(bij boekdr.) Uitdriiven, Te reel wit
tusschen de woorden, enz. laten; 7.) to
-OVER TO, Rijden naar; 8.) to — TO ,
a.) Rijden naar ; b.) Zich begeven naar;
c.) Streven naar; 9. ) to — UP TO, 14/^
den naar.
Drive, s. Rid (in een' Ivagen), rn.
to Drivel, v. n. Zeeveren,

Blijmeren.

*—, zie
Drivel, s. Zeever,
ler.
Driveller, s. Zeeveraar, kwebaard.
Zotskap, Zot , tn.

Driven, part., zie to Drive.
Driver, s.Drijy er, ( de persoon ofbetwerk-

tuig hetwelk voortdrijft,)m. *—,
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Verdrfiver. *—, Men, er , Voertnan, iv.
Driving, s. Driiven. , Rt.iden , o.
* —, Rigting S trek ing , yr.
to Drizzle , v. n. In kleine dropjes als
stofregen,neeirvallen, Stofregenen, Mot.
ten , Motregenen ; A cold rain drizzling DOWN, TerwiYI or eel; koude motregen vie!.
Drizzle, s. Stofregen, Motregen,
Drizzly, adj. In kleine dropjes , Ells
stofregen.
Droil , s. veroud., Luiaard, Talmer, m.
to Droll, v. n. bij SPENSER , Talmen.
Droll, s. Poetsenmaker, Grappenmaker,
m. *
Klucht, vr.
to Droll, v. n. & a. Poetsen rnaken,
Grappen rnaken , Foppen ; I.) to AWAY , Verbeuzelen; 2. ) to —INTO, Door
scherts brengen tot; 3.) to — uroN,
Schertsen over.
Droller, s. Grappenmaker, tn.
Drollery s. jokkernij, yr., Grappen, yr.
meet v.
Dromedary, s. Dromedaris , m.
Drone, s. Rommel , y r.; fig. Luiaard
en. *
Gebrom , Gesuis , a.
to Drone , v. n. Bt omen, Sulzer;; fig.
Lanterfanten.
Droning, s. Gegons, a.
Dronish, adj. Lui , Vadzig , Vaddig.
to Droop, v. n. Nederhangen; The face
of the singer was still drooping OVER
the guitar, Het gez ,gt der zangeres
Piing nogdeover.
gurta4r. * —,
* —, Beginnen te y erwelken ; fig. Noedeloos worden.
Drop , s. Drop, Droppel, en. *
Oorhangsel , Oorsieraad , (7.
to Drop , v. a. Met droppels laten vallen.
* —, in het algem., Latin vallen; I
dropped my watch, Ik heb mejes horologie laten vallen. * , bijz. bijscheepsl.
to —anchor, Het anker laten vallen.*— ,
Zich laten ontvallen ; You dropped a
word, Gij hebt u een woord laten onevallen. * Verlaten; to — one's master,
Zijnen meester verlaten; I dropped him
immediately, Ik liet hem terstond los,
Ik maakte eno terstond van hem af. *—,
Latin varen ; to — an argument , Eene
betoogrede opgeven; Let us—that subject,
Latenwijvan dat onde;werp stilzwfigen.
*—,Latin gaan,Wegzenden ; to — a servant, Eenen bediende laten gaan. *—, Besprenkelen. * —, v. n. Druipen, Droppelen. *
Nedervallen. * — , Ontvallen. * —, Vervallen. —, Open vallen.

PROW
, Onverwachts komen ; I.) to DOWN , a.) Nedet vallen ; b. ) Ajzakken;
2.) to — FROM Vallen van, tilt ; 3.)
to — IN, a.) Indroppelen; b.) Onver.
wachts binnen komen ; 4.) to — INTO,
Deoppelen of Fallen in; 5.) to — OFF,
Afdruppelen ; van lifer: Afdruipen, Wegstuipen ; to OFF FROM an employment,
Een' post verliezen; 6.) to -OUT, a.)
Uitvallen; b.) Ploheling verdwijnen; 7.)
The heads dropped THROUGli her fingers,
De kralen vielen door hare vingers; 8.)
to— UPON Vailen op.
Droplet, s. Droppeltje, a.
Dropping, s. Afdruipsel, a.
Droppingly,, adv. In droppels.
Drop-serene , S. bi." MILTON, Zwarts
staar,, yr.
Dropscone, s. soort van Moscovisch glas
in de gedaante van droppels.
Dropsical, adj. Waterzuchtig. *—, Met
de waterzucht behebd.
Dropsied, adj. Met de waterzueht behebd.
Dropsy, s. Waterzucht, yr.
Dropwort, s. Zwatte steenbreke, yr.
Dross, s. Schuim ,(van inetalen,)o.*—,
Roest, in. * —, Uitschot, o. , Drek,
(bet slechtste van lets,)
Drossiness , s. Onzuherheid ,
held , yr.
Drossy, adj. Onzuiver, Bedorven.
Drotchel , s. veroud., Dauwel , yr., Lui
vrouwmensch , o.
Drought, s. Droogte ,
Gebrek aars
regen, o. * —, Dorstigheid, yr.
Droughtiness, s. Drooghetd.*
Dorstig.
held, yr.
Droughty, adj. Droog , Verdroogd, Zonder regen. * — , Dorstig.
Drouth, s. bij oude schrojvers, misschien
juister, zie Drought.
Move, pret., zie to Drive.
Kudde
Drove, s. Drift (Yee). *
Blenigte , yr.
(schapen). *
Drover,,s. Ossendrilver, Ossenkooper.*—,
Vetweider, m.
to Drown , v. a. Verdrinken. *—,Onder
water zetten, Overstroomen ; fig. Door
cent stetkere mate, cent grootere hoeveelheid of tegenovergestelde kracht als
te niet doen; Thisnews drowns all other
news, Dit nieuws doer alle andere
dingen vergeten ; to—one's sorrow in
wine, Zijn verdriet verdrinken. * —,
v. n. Verdrinken.
to Drowse, v. a. Slaperig maken. * ,
v. n. Slaperig
, Dodderig zijn.

DRYT1
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Drowsibed, s. bI SPENSER, zie Drowsiness.
Drowsily, adv., zie Drowsy.
Drowsiness, s. Slaperigheid , Dodderigheld. * — , Druiloorigheid, vr.
Drowsy, adj. Slaperig, Dodderig. * —,
Druiloorig.
to Drub, v. a. Afrossen, Afbeuken ; fle
drubbed the boy within an inch of his
life, Hij sloeg den jongen bsjna dood.
Drub, s. Slag, m.
Drubbing, s. .Pak slagen, o.
to Drudge, v. n. lobben , Slaven, Slopyen; to - UP and DOWN FOR one, Veel
melte voor iemand does. * v, a.,
ads : a.) to — AWAY, Met zwaren arbeid doorbrengen ; 2.) to — OVER,
Kommervol doss brengen of slijten.
Drudge, s. Tobber, m., Tobster, yr.,
Slaaf, m., Slavin, Sloof, yr.
Drudger, s. Tobber, m., Tobster, yr.,
zie Drudge. '0 , ten onregte soms voor
Dredger, zie die woord.
Drudgery, s. Aftobbende en loge arbeid,
m. , Gemeen of slecht werk, Slaafsch
work , o.
Drudgingly, adv. Met slaven en slooven,
Met tebben en wroeten.
Drug , s. Droogerij, y r., Artsenijkruid, o.
* —, Prul, yr. ding van geene waarde.)
to Drug, v. a. Met droogerijen tot artsenij bereiden. * — , Eon' wanstnaak
aan iets geven.
Drugger,, s. veroud., zie Druggist.
Druggerman, s. Uit misverstand, zie
Dragoman.
Dragger, s. zekere stoffe, Droget, o.
Druggist, s. Drogist ,
Dragster, s. veroud. , zie Druggist.
Druid, s. Priester der oude Britten ,
Druide,
Druidical, adj. Van de Druiden.
Druidism , s. Leer der Draden, yr.
Drum, s. Trommel, Trom. * —, Tromme/ van het oor) , y r. * —, Gezelschap,
a., zie Rout.
to Drum, v. n. &a. Townsmen, Trommelen , De tram slaan, De from roeren;
a.) to — OUT, Uittrommelen; 2.) to
- UP, Bijeen trommelen.
to Drumble , v. n. bij SHAKSP., Talmen.
Drum-fish, s. soort van Virginischen visas,
Trommelvisch, no.
Drumly,, adj. veroud., Drabbig. *
Stilstaand.
Drummajor,, s. in het krjigsw., Tamboermajoor, tn.
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Drummaker, s. Trommelmaker,
Drummer, s. Trommelslager, (iv het
krijgsw.,)Tamboer, m.
Drumstick , s. Trommelstok , m.
Drumstring, s. Trommelkeord, or.
Drunk , part. , zie to Drink. * —, ad}.
Dronken, Beschonken.
Drunkard, s. Dronkaard, m.
Drunken , adj. (Drunkenly , adv.) .Drop
ken, Beschonken ; Dead —, Stom dronken. * —, Jan den drank verslaajd,
Doortrokken met vocht.
*
Drunkenness , s. Dronkenschap. •—
Verslaafdheid aan den drank, yr.
Drupaceous, adj, Van afgevallene stem.
vruchten (zie Drupe).
Drupe, s. Door rilpheld afgevallene steenvrucht , (b. v. pruim,
kers,) yr.
Dry, adj. Droog, 1Viet vochtig. •—,
Droog, Dor, Aiet regenachtig. • —,
Droog, Niet sappig. Droog, Niel
bloerno ilk of sierlijk , als : A — style,
Een drooge stij1; van daar: to Look
—, Stemmig kiiken ; A — jest, Beta
bedekte scherts, Ben steek ender water.
* Droog, lkiet zogende, ale: A —
nurse , zie Drynurse. *—, Dorstig;
zie ook Dryly.
to Dry, v. a. Droogen, Droog maken.
* — Dorstig maken. Ledigen;
I.) to — AWAY, Doen verdroogen, Verdroogen ; 2.) CO — UP, a.)Geheel droog
maken ; b.) Afdroogen; c.) Dorstig
maken. —, v. n. Droogen, Uitdroogen, Droog worden; a.) to - UP, Opdroogen; s.) Our clothes had dried
UPON us, Onze kleeren waren ons droog
aan het lijf gewooden.
Dryad, s. (pl. Dryads, Dryades) Boschnimf, yr.
Dryeyed, adj. Met drooge oogen, Zonder
tranen,
Dry fat , s. veroud., zeker groot vat 70Cf
drooge dingen, Pakton, yr.
Dry - foot, s. bij jagers , Droog of Ou.d
spoor, O.

Dryite, s. Versteend bout, a.
Dryness, s. Droogte , vr., Mangel aan
vochtsgbeid, on. * — , Drooghesd , yr.,
Mangel aan sappigheid of aan sieraad,
Koelzinnigheid, yr.
m. *
Ba.
Drynurse , s. Drooge minne. *
ker , vr.

to Drynurse, v. a. (een kind) Met den
paplepel opbrengen.
to Dry -rub, v. a. Droog schuren.

28

DRYS

Dry-salter, s. Koopman in gerookt , ge.
zouten vlcesch, enz , on.
Dryshod, adj. Drorgv9etr.
Dual, adj. Twee uitthukkend; The — number, (in de spraakk. van sommige ta•
len ,) Tweevond , o.
Dualistic, adj Uit twee bestaande.
Duality, s. Hetgene twee aanduidt. *—,
Tweeheid. * —,
Scheiding, vr.
to Dub, v. a. Met een zwaard slaan.
*—, Tot ridder slaan, *—, Met ecnige
waardigheid bekleeden, Benoemen. *—,
v. n. Gedruisch maken, (zoo als plants
heeft, wanneer men op eene tram slant).
Dub, s. Slag, tn.
Dubiety, s. bij RICHARDSON, zie Doubt.
fulness.
Dubious, adj. (Dub i ously, adv.) TwoJfelend. *—, Twiffelachtig, Otobewezen.
•
Twijfelachtig Ongewis. * —,
Duister, 1Viet klaar, Dubbelzinnig.
Dubiousness,
Twijfelachtigheid, yr.
Dubitable, alj. Twiffelachtig , Ongewis.
Dubitancy, s. weinig gebruik., Tweeling, yr.
Dubitation, s. TwWeling , yr.,
o.
Ducal, adj. Hertogelijk.
Ducat, s. Dukaat, m.
Ducatoon, s. Dukaton., m.
Duchess, s. Hertlin, yr.
Duchy, s. Hertogdom o.
Duchy - court, s. Hof van een' hertegdom,
inzood. van Lancaster, o.
Duck , s. .coort van fain canvas.
Duck, s. Bend, y r., Eendvogel, tn. 4' --,
als vleiwoord, Boutje, Hartle, Liefie, o.
• —, ICnik (met het hoofd), * —,
Keilsteentje, o.; to Play at ducks and
drakes, zie Drake.
to Duck, v. n. Onder water duiken (als
Bent eend). *—, Met het hoofd duiken
(als eene eend); fig. Zich diep buigen , Kruipen. * — , v. a. Older water
zetten.
Duck - bill - wheat, s. Engelsche tam, yr.
Duckcoy, s. Lokaas , o. Aanm. Het
woord, eene verbastering van Decoy,
yerdient geene navoli;ing.
Ducker, s. Duiker. *
Kruiper,
Duckfoot, s, zeker kruid , Slangtnwortel , no.
Dockingstool, s. Duikctoel (voor kwad'e
wijyen),
, zie Cuckingstool.
Duck'egged, adj. Kortbeenig.
Duckling, s. Jonge eendvogel, r*.
Duckmeat, zie Duckweed.
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Duckweed, e. zeker watergewas, Ben.
dengroen , Kroos, o.
Duct, s. ongebruik., Bestuur , Geleth,
0. * — , thans : Kanaal, o. , Buis,
np, yr.
Ductile. adj. Rekbaar. •
Inschikkelijk
Ductileness , Ductilit y, s. Rekbaarheidf
*—, Rekkelilkheid, Inschikkelijkbeid, vr.
Ducture, s. buiten gebruik Bestuur, o.
Dudgeon, s. Kleine dolk, m. *
Kwaadaardigheid, yr.
Due, adj. Schuldig , Vercchnldigd; FROM one To another, Verschuldigd van
den eenen aan den anderen. * —,Vervallen, Tot den tijd van betaling gekomen. * , Behoorlijk , Passend, Overeenkomend , Verdiend , Juht in de behoorlijke mate. * —, adv. Juist Vlak.
*—, s. Regt, ['Pat iemand van regtswege toekomt ; I ask no more than my
—, 1k vraag nice meer,danhetgeen mif
van regtswege toekomt; to Give every
one his —, leder het zijne geven ; prov.
One must give the devil his —, Nen
moet den duivel niet letlijker afschildefen dan hij
to Due, v. a. bq SHAKSP., to Endow.

Duel, s. Tweegevecht, Duel, a.
to Duel, v. n. Ben tweegevecht vechten,
Duelleren. * v. a. In een tweegevecht bevechten.
Dueller, s. Die ten tweegevecht vecht.
Duelling, s. Duelleren, o.
Duellist , s. Die een tweegevecht vecht.
* — , Die Itijn werk maakt van duel.
,leren.
Duello, s. bij SHAKSP. Tweegevecht, o.
* Regelen van het tweegevecht, no.
meery.
Dueness, s. Behoorlijkheid, yr.
Duenna , s. bejaarde vronw,, die tens
jongere geleid, Gouvernante, Vr.
Duet, Duetto, zie Duo.
Duffel, s. Duffel,o.
Dug, s.
tn.
Dug, pret. & part., zie to Dig.
Duke, s. Ilertog, m.
Dukedom, s. Hertogdom, o. •—

togelfike waardigheid, vr.

thr.

Dulcet, adj. Zoet van smaak ; fig. Zoo:

voor het gehoor, Zoetluidend,
Dulcification, s. Zoetmaking , Verzoeting ,
to Dulcify , v. a. Zoet maken, Van zure
of scherpe deelen ontdoen, Verzoeten ;

DULC
to — INTO Verzoeten of Verzachten tot.
Dulcimer, s. zeker siiaarspeeltuig, Ilakkebord, o.
Dulcitude, s. Zoetheid , vr.
to Dulcorate, v. a. Zoet maken. *
Minder scherp maken, Tot cone zckere
mate van zoetheid brengen, Aanzocten.
Dulcoration, s. Verzoeting , Aanzoeting , yr.
Dulia, s. Slaafsche vereering, vr.
Dull, adj. Dof, Niet blinkend. * —,
Dof van geest , Niet scherpzinnig,
Dom, Bet. * Bet, Stomp , Nat
scherp; — OF hearing, HardhooLomp, Aeeregtsch, Linksch.
rig. *
• —, Loom, Log, Niet vlug ; There is
now but a — trading, Het gaat nu slap
met den handel. *—, Droomig, Droll°orig. * —, Naargeestig, Droefgeestig.
to Dull, v. a. Dof snake '' , Van glans
berooven. *— , Dof van geese makes',
Dom maken. *—, Bat maken, Stompen.
Dreefgeestig
• —, Loom makes'. *
maken.

Dullard, s. Botterik, Domkop, m.
Dullbrained, adj. _Mtn, Bot.
Dull - browed , adj. Donker uitziende.
Dull - disposed, adj. Somber.
Duller, s. Hetgene bot (zie Dull) maakt.
Dull-eyed, adj. Len somber uitzigt hebbende.
Dull - pated, adj. Zwak van hoop, Dom.
Dull - sighted, adj. Zwak van gezigt,
Kortzigtig.
Dull - witted, adj. Bot, Stomp, Zwak van
verstand.
Dully, adv., zie Dull.
Dulnes, s. Dofhetd, Botheid, Lompheid
enz., zie Dull,
Duly, ado., , zie Due, adj.
Dumb,adj. Stern. * —, van spraakvermogen
beroofd, of hetzelve niet bezigende, weigerende to spreken , Stour.
to Dumb, v. a. bijSxmcsr., Tot zwilgen
brengen.
Dumb- bell, s. zware bal.
Dumb-born, adj. Stom geboren.
to Dumbfound, v. a. Doers verstommen.
Dumbly, adv., zie Dumb.
Dumbness, s. Stomheid, vr., zie Dumb.
Dumb-waiter, s. Stomme knecht, m.
Dummerer, s. veroud., Die zich stom
houdt.
Dummy, s. Stomme. • —, Persoon, die
bij een spel van vierenstilzit, niet tnedespecie , w.
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Dump, s. veroud. , Droefe-eestighcid,

Naargeestigheid. *—, yr. ;
to Be in the dumps, Verdrietig zijn,
Treurig zijn.
Dumpish, adj. Droelgeestig Naargeectig.
Dumpisliness, s. Droefgeestigheid,
geestigheid, vr
Dumpling, s. soort van klanen gekook•
ten podding, Knoedel, m.
Dumpy, adj. Kort en dik.
Duister,
Dun, adj. Donkerbruin. *
Naar.
to Dun , v. a. Maven, Om de betaling
eener schuld aanspreken; fig. Lastig
vallen, Kwellen.
Dun, s. Master, m.
Dun . bee, zie Dun - fly.
Dun- bird, s. eerie gans , Roodhals,
Dunder, s. Rumdroesem, m.
Dune,s.zie het thans gebruikeliike Dawn,
Duin o.
Dun-fish, s. Kabeljaauw, m.
Dunce, s. Botterik, Domkop, m.
v
Duncery, s. bji AItit,Tort, zie S tupidir.
to Duncify, v. a. bid WARBURTON, 1‘.)i
een' domkop maken.
Dun-fly, s. Brems, yr.
m s. Most, m.
Dun,
v. n.
to Dung, v. a. Illesten.
Schijten.
Dung- beetle, s. Drekkever, in.
Dung - Cart, s. Mestkar, yr.
Dungeon, s. Kesker, m., Gevangenisek,
o. (voor otcderaardschen ket ker , zio
Donjon.)
to Dungeon, v. a. In een' kerkor opslniten.
Dung- fork, s. Mestgaffel , Creep, Vr.
Dunghill, s. Mesthoop, m., Mestvaall,
yr. ; fig. A man raised from a —,
tnand, die van n/ct tot let gekomen is.
adj. Van een' mesthoop gesproten,
*
Laag.
Dunghill-cock, s. Huishaav, tn.
Dunghill fowl, s. Tam ge y ogelte, o.,
Hoenders , o. meerv.
Dung- hole, s. Mestkuil,
Dung-worm, s. Made der drekvlieg, or.
Dungy, adj. Mestachtig ; fig. Lang,
Slecht, Nierwaardig.
Dungyard, 0. Mectwelf, yr.
Dunnage, s scheepsw., Bovenlart, m.
Dunnage - batten, s. scheepsw., Rib, die
op den vloer deg zeilkool words gespitkerd, om aan de zeilen van onderen lucht
to geven , yr.
Dun - neck, s. soort van groenvink.
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Dunner, s, Mauer, m.
to Dusk, v. a. Duister make".
Dunnish, adj. In het donkere spelende.
n. Duister worden.
Duo, s. Duo, Duet, (d.
gezang voor Duskily , adv., zie Dusky.
twee ,) o.
Duskiness, s. Donkerheid.' • —, SomberDuodecitno, adj. In 12 bladen gevouwen, heid, yr.
(d. i. met 24 bladzo'den op een vel), Duskish, adj. (Duskishly, adv.) HalfIn duodecimo-formaat. * —, s. Bock duister. *—, Donker van kleur.
in duodecimo, e.
Duskishness, s. Donkerheid, yr.
Duodecuple, adj. Twaalfvoudig.
Dusky, adj. Half duister, Donker van
Duodenum, a. in de ontleedk., Twaalf kleur. * Naargeestig, Niet onevingerdarm, m
ruimd , Somber.
Duoliteral, zie Biliteral.
Dust, s. Stof, o.; fig. Thou art —, and
Dupe, s. Bedrogene.
—, Sul, Onnoo- shalt to — return, GU zijt stof, en
zele bleed, m.
tot stof zult gij wederkeeren. * ,
to Dupe, v. a. Bedotten, Verschalkcn.
Gruis , o.
Duple, adj. Dubbel.
to Dust, v. a. Steffen, Uitstoffen. • —
to Duplicate , v. a. Verdubbelen. * —, Bestuiven.
Dubbel toevouwen.
Dust-basket, s. Vuilnismand, yr.
Duplicate , adj. Dubbel. *
Dust - box , s. Strooidoos, yr.
s.
schrift, Dubbel , o.
Duster, s. Steer, m.
Duplication, s. Verdubbeling. * —, Toe- Dustiness, s. Sto.Rheid, yr.
vowing, yr. *— , bij regtsgel., Du- Dustman, s. Vuilnisman, m.
Bestoft.
p ick, (des verweerders antwout d op des Dusty, adj. Stofachtig. *
eischers repliek of wederantwoord,) o.
Dutchess, zie Duchess.
Duchy.
Duplicature , s. Verdubbeling. .* —, Dutchy, zie
Vouw , vr.
Dutchy- court, zie Duchy-court.
Duplicity, s. Dubbelheid. * —, Dubbel- Duteous, adj., zie Dutiful. •—, veroud.,
hartigheid, yr.
zie Enjoined by duty.
Durability , a. Duurzaamheid, yr.
Dutiful, adj. (Dutifully, adv.) Gehoor.
Durable, adj. Duu,zaam.
zaam. * —, Eerbiedig.
—,
Durableness, s. Duutzaamheid, vr,
Dutifulness, s. Gehoorzaamheid.
Durably,
Eerbiedigheid, vr,
zie Durable.
Pligtpleging.
Dura- mater, s. in de ontleedk. ,
Duty, s. Plig:, m. *
tenste henenvlies, o.
* , Gehoorzaamheid (fegens ouders ,
Durance, s. Duur, m. * Hechtenis, leermeesters of meerdet en) , vr. *—,
Gevangenis , y r. * --, veroud., zie fleet:ins, Impost, m. , Belasting. ,
Durant.
Krsigsdienst, y r.; bijz. het op de wacht
Durant, s. veroud., zie Everlasting.
zi/n, als : A soldier upon — Een sod.
to Dure , v. n. Du, en.
daat op schildwacht.
Dureful, adj. bid SP ,NSER, Duurzaam. Duumvir, s. (pl. Duumviri,) Tweeman,
Dureless, adj. Vergankeluk.
m., zie Duumvirate.
Duresse , s. Dwang, m., Hechtenis, Ge- Duurnvirate, s. in het nude Rome,Tweevangenis , yr. —, buz. in 1 egten,
manschap , o.
Ex,eptie tegen eerie verbindtenis, Welke Dwale , s. in de wapetzschildk., Zwart,
o., Zwarte kleur. *—, eene plane,
men in hechtenis heefi aangegaan, yr.;
of imprisonment, Gevanc,enzetting, vr.; Nachtschade , yr.
— by menaces, Dwang 'door bedreiging Dwarf, s. Dwerg„ *---, in zamenst.,
van planten, Niet tot de natuurlotke
(met het verlies van ' even, enz.), m.
g' ootte opgewassen , als Dwarf- trees,
During, prep. Gedurende.
Durity, s.
weinig gebruik., Hard- Dwergboomen; van daar : to Dwarf,
held, yr.
v. a. (planten) Onderhouden, Kort hoiden, Verhinderen dat zij hoog op.
Durous, adj. veroud., Hard.
schieten.
Durst, pret., zie to Dare.
Desk, adj. Half duister. * Donker Dwarfish, adj.(Dwarfishly, adv.) Dwergvan kleur. * — , s. halve dui,tet held, achtig.
y r.; The — of ,he evening, Het val- Dwarfishness, s. Dwergachtigheid, yr.
Dwarfv, adj., zie Dw,=-01
le n van den avond, De schemeravond.
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to Dwell, ;irreg. et reg. v. n. Wenett. '1* — Dyke , ale Dike.
Bliiven ; 1.) I dwelt AT Tour bro- Dynometer, s. Werktuigg ter aanwijzing
ther's, Ik woonde bij uwen breeder ; 2.) van de vergrootende kracht der tele,
to • - IN , Blifven in ; 3.) to — oN , copen, o.
( UPON,) a.) Aandachtig luisteren naar ; Dynamical, adj. Van de kracht ofsterkte.
b.) Naauwkeurig gadeslaan ; c.) Lang Dynamics, s. in de wisk., Leer tier
stilstaan bij, Zich lang bezig houden krachten.
met, Lang spreken over, Uitwiftlen over ; Dynanometer, Dynometer, s. Kracht.
d.) Drukken op, Den klemtoon leggen meter, m.
Dynast, s. Regeerder, m. * , veroud.,
op (eene lettergreep, a syllable).
zie Dynasty.
Dweller, s. Inwoner,, m.
Dynastic, adj. Van eene dynastic.
Dwelling , s. Woning, yr.
Dynasty, s. Regering, y r., Vorstenstam,
Dwellinghouse , s. Woonhuis, o.
tn., Regerend huis, o.
Dwellingplace, s. Woonplaats, yr.
Dyscrasy, s. in de geneesk., Ongeregelde
Krimpen,
Inkrimpen.
to Dwindle, v. n.
mengeltng van de bestanddeelen der voch* — , Kwijnen , Vergaan , Verzwakken.
• —, Mallen , Aimolmen 5 lnkrimpen, I ten, yr.
Verminderen; n.) to - AWAY, a.) Dysenteric, adj. Van den rootlet; loop.
Yerdwitnen; b.) Wegkrimpen, Weg- Dysentery , s. in de geneesk. , Loop,
teren ; 2.) tO - DOWN INTO, Verdwif- Roode loop , m.
nen tot, Verkeeren in; 3 ) to - INTO, Dysodile, s. Stinkkool, yr.
a.) Verminderen tot ; b.) Overslaan Dysopsy,, s. Donkerheid van gezigt ,vr,
tot, Veranderen in ; c.) Verbasteren Dysorexy, s. Slechte eetluct, m.
tot, Ontaarden in ; 4.) to - TO, Ver• Dyspepsy, s. in de geneesk., Ongemak.
kort worden tot, Overgaan tot , Veran- kelüke spijsverteding, yr.
Dyspeptic, adj. Eene slechte spijsvertederen in.
Ver- ring hebbende. *—, s. Lijder, die eene
Dwindled, adj. Gekrompen.
slechte spiftvertering heeft , m.
vallen,
Dysphony,, s. illueijelfikheld van vitto Dye, v. a. Verwen.
spraak , yr.
Dye, s. Verw, Verf, yr.
Dyspnoea, s. in de geneesk., Beklemd.
Dyeing, s. Verwen, o.
heid van ademhaling, vr.
Dyer, s. Verwer, m.
Dying, part., zie to Die. *—, a. Sur- Dysary,, s. in de geneesk., Moe elc;'ke
waterlozing
, yr.
ve y , Overliiden, a.

E.
E
E , s. de letter E., y r. Aanm., E., ale
eindletter,, voorafgegaan door eenen enkelen medeklinker,, die mede eene enkelt klinkletter voor zich heels heeft
de eigensclzap , om de laatstgemelde lang
to maken, dock wordt zelve volstrekt niet
vitgesproken, en vermeerdert ook het
etal der lettergrepen vitt. Bij veerg
aceld : Name, van wine lettergreep

E
Damage van twee. Verkrfigt nn Z09•
danig naam . of werkwoord de bijvoeging van s, dan wordt ook daardoor het
getal der lettergrepen niet vet meerderd,
want het meerv. naamw. Names , zoo
ovel als de 3 pers. van het werkw., (He
names,) blifft van eene lettergreep.
Eene uitzondering op dezen regel heeft
plaats, wanneer de medeklinker, wake
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de e final vooraf gnat ., zulk een is als c
of g, die niet met de bij to voegen s in
Bens uitgesproken kat; warden, zoo dat
van het een le ttergrepige Place, het meerv.
Places tweelettetgrepig , en van het tweelettergrepige Damage het meerv. Damages drielettergoepig words; zie oak Ed.
E, insep. prep. for (anders Ex ,)
eene berooving aandu,:d., en oa'eree,skomende met Ned. Ont, ale: to Eviscerate,
Ontweijen ; of Uic, als : to Epavorae,
Uitwasemen.
Each, adj. et pron. Elk, leder ; Each
other, Elkander,, Mrilkander.
Eager, auj. Gretig , Vurig , Verlangend;
I. )- AFTER, FOR, ON , Begeerig naar,
Tuk op , Gezet op; 2. ) -TO, Begeerig
om te.* —, Vurig ,Onstuimig , Driffig.
* — , Driftig to werk gaande , Ilaastig. * —, Scherp, Zuur. * —, Scherp,
Bijtend , Nijpend. * weleer,, van metalen, Broos, Niet rekbaar.
Eagerly, adv., zie Eager, adj.
Eagerness, s. Gretigheid. * —, Onstuimigheid , yr.
Eagle, s. Arend, Aa'e!aar,, m.
Eagle-eyed, adj. Met at endsoogen, Scherpziend.
s. Adelaarnil , m.
Eagle-sighted, adj. Illet de oogen van een'
adelaar.
Eaglespeed, s. Adelaamnelheid, afrendssneibeid , vr.
Eagless , s. bij SIIERIVOOD 117Wje van
den adelaar, o.
Eaglestone , s. Arendsteen,( zekere Steen,
aan welken ale naam gegeren is, omdat
men zeide , dat 12ij bij den ingang
der holten , waarin arenden hunne nesten bouwen, gevonden weed; in het algem., elks Steen, die, even als deze, in
eene inwend:ge Nolte een ander klein
steentje bevat , waardoor hij , geschud
zünde , een ratelend geluid geefi,) m.
Eaglet, S. dronge arena , M.
Eagle winged, adj. Adelaarsyletwelen
hebbende.
Eagre , s. ,S'pringvloed , m.
Ealderman, zie Alderman.
Eame , S. veroud., bij SPE NSER, aom,m.
to Ean , zie to Yean.
Ear, s. Oor,, o.; to Set by the ears, Tegen malkander aanhitsen ; to Fall together by the ears, Elkanler bij den kraag
akken , Eikander 14/ de ooren krtigen fan). 1 dare not for my ears, lie durf
em nog zoo veel niet; zie verder Oar.

FART
I Ear, s. Aar, Korenaar,, vr.
to Ear, v. a. veroud., Ploegen, Bebow.
, v. n. In at en schieten.
wen. *
Ear bored, adj. Met doorboorde ooren.
Ear-deafening , actj. 0 orverdoovend.
Ear-drops, s. pl. Oorhangers, m. pnrv.
Eared, adj. Geoot d , Oorig.
Eared, adj. Geaard , Aren hebbende.
Earing , s. veroud., Ploegen, Bouwen, n,
Ear-knot , s. voorheen, zeker oorsieraad.
Earl , s. in Engeland, Graaf, m.
Ear-lap , s. °oriel , yr.
Earldom, s. Graafschap, o.
Earle,s, adj. Zonder ooren.
Earliness, s. Vroegtijdigheid ,
Ear-lock, s. Ilaarlok (aan het ()or), yr.
Ear-mark , s. Teeken aan de soren der scha.
pen, o.; fig. Onderscheiding , yr.
to Ear-mark , v. a. Ann de sot en merkent.
Earl marshal, s. in Engeland , Grootambtenaar der kroon, die het of zigt beef:
over militaire plegtigheden , tn.
Early, adj. & adv. 17 toeg. * —, Vroegtifdig.
to Earn, v. a. Verdienen, Winnen; to —
one's bread, Den kost winnen.
Earnest , adj. Ernstig. * —, s. Ernst , m.
*—, Handgeld, o.
Earnestly, adv., zie Earnest.
Earnest-money, Earnest-penny, zip Ear.
nest,
in de 'waste beteekenis.
Earnestness , s. Ernst, Ernstighei d ,
Deftigheid , vr. * , Ernst, Ifrer, tn.
Earning, s. Verdiencte, yr., Loon, m. ens.
Earpick, s. Oorlepel, Oorpeuter, M., Oar lepeltje , o.
Ear-piercing, adj. fig. De ooren doorborend , Oorkwetsend.
Ear-ring, s. °offing ,
Earsh
s. tot 1622 in gebruik, BOIPIYland , o.
Ear-shell, s. eene schelp, Zecoor, o.
Ear-shot, s. Bereik van het gehoor, o.
Earth, s. Aarde, vr.
to Earth , v. a. In de aarde verberge.v.
—, Met anode bedckken. * , v.
Zich onder de aarde begeven.
Earth-apple, s. Wolfskers , yr.
Earthbag, s. in de vestingbouwk., Aardzak , Zandzak,
Earth bank, s. Aarden wal (ter insluiting) , m.
Earthasoard, s. Ploegplank ,door welke de
aarde words afgeworpen, yr.
Earthborn , adj. Van de aarde afkomstig.
* — Van geringe arkomct.
Earthbound, adj. Grondvast.

EMIT
Eartlibred , adj. Gemeen , Lang.
Earthcreated , adj. Uit aarde ontstaan.
Earthen , adj. Barden, Van aarde gemaakt.
Earthengendered, adj. Door de aarde
voortgebragt.
Earthted , adj. Gemeen , Gering.
Earthflax , s.
Amtantsteen ,
m., Aardvlas , Salarnandershaar, (soort
van steen , die zich tot een onverbrandhaar linnen laat spinners, hetwelk dan
in het vuur kan school: gemaakt woeden ,) Steenvla) , o.
Earthines, s. Aardachtigheid , yr.
Earthliness , s. Aatd,chneid , yr.
Earthling, s. Ant &lug , m. en y r., Zoon
der aarde, Aardworm,
Earthly, adj. Atz, ("Th.
Earthly minded, adj. ,dardscligezind.
Earthly-mindedness, s.Aarthchgezindheid,
Earthnut, s. Etas Baker , yr.
Earthquake, s. Aardbeying , ilardschudding , yr.
Earth-shaking, adj. De aarde schuddende.
Earthworm, s. Aat divot m , m.
Earthy, adj. .elat dachtig. *—, Aardsch.
Ear-trumpet, s. Horen waarvan zich
dooven bedienen , m.
Earwax, s. Oorsmeer,, Oorwas, o.
Earwig , s. Oorworm. *—,Oorblazer, m.
Earwitness, s. Oorgetuige , m. en yr.
Ease, s. Rust, y r.
Gemak, o. *—,
Ongedworgenheid , Yr.; — PROM, Verligting van.
to Ease, v. a. Verligten; a.) to — one
or' , Iemand vet ligten , entheffen, beyrijden of verlossen van; 2.) to - a rope
OF F (or AWAY), Een touw y ieren. *—,
Gemak yerschaffen. * — , Rust verschaf
en. * — , stneepsw., '7:even; zie ook
fhooger
to Ease OFF.
Easeful, adj. Gerust, Rust aanbrengende,
Stil.
Easefully, adv. Gerust, Vreedzaam.
Easel , s. Schildel sezel , Ezel, m.
Easel-piece, s. Schitdet , die op den ezel
ivordt gewes kt, o.
Easement, s. fiertigting , Help, yr.
Easily, adv., zie
Easiness, s. Gemakkelijkheid. * —, Inschikkelijkheid. —, Ongettwongenheid.
* — , Rust, yr.
East, s. Oos :en. *
, Oost, o.*—, adj.
Oostelijk.
Easter, s. Paschen, o.; zie Passover.
Easter-day , s. Paaschtiog'
Paaschavond ,
Easter-eve,
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Easterling , s. Ooslerlirg ,
Easterly, adj. Oostersch. *—, Oosteloie.
Easter-monday , s. Paaschmaandag , m.
Eastern , zie Easterly.
Easter-week , s. Paasthweek, yr.
Eastward, adv. Oostwaarts.
Easy, adj. Gentakkelijk , Ligt. * —,
Inschikkelijk. *— ,
ru.,t , Bedaard. *
Bereidwillrg. * —, Ongedwtngen; I. )
- OF manners , Ongettwonge n in zijn e
tnanieren; 2.) - TO forgive, Vergevensgezind; — TO be spoken to, Voorkomend,
Vriendelfik.
to Eat, irr. v. a. Eten, Nuttigen. * —,
Opeten ; fig. to one's words , Z1:11:4
woorden in den hats halen of het roel;en.
*—,Wegvre ten, Bijten;a.)to—OFF, 'Pegkit en , Iregv; eten ; 2.) to - OUT, Wcgteren; 3.) 0)—one OUT of one's house and
estate, Iemand opetrn , opvreten of arm
eten ; 4.) to —one TO starving, Iemand
opeten , zoo dat doze zelf gebs ek meet tip
den ; 5 .) to — us, a.) 0 peten ; b.) Opvi et , Uitzuigen , Uitmergelen teen
land, a country). *—, v. n. Eten, Spois
gebt uiken. * — , Inv, eten ; z.) to —ix ,
INTO, Iny reten ; 2.) tO TIIROVGH,
Doorvreten.
Eatable, adj. Eetbaar. * —, s. Split,
Eetwaar,, yr.
Eaten, past part., zie to Eat. Aanm.
Dit eaten begint dagelijks hoe longer
hoe weer voor eat plaats to waken,
Eater, s. Eter,, tn. *—, Wept vend of
Invretend middel Bijtmidael , Etsrni 4del, o.
Each , s. bo SPEN c ER., zie Ease.
Eating, s. Eten, (d.i. de dacd van eten,)o.
Eating-house, s. Eethuis , Kosthuis o.,
Goat keuken , Pot tionstafet , yr.
Eaves, s. pl. Over den muur afhark
gende randen van een dak, tn. meerY.
Lek, o.
to Eavesdrop, v. n. Opvangen, wat Yaw
het dak yalt ; fig. Ants de yensters
luisteren , Luistet vinken.
Eavesdropper , s. Luistery ink , rn. envr.
Ebb, s. Eb , Ebbe , yr.; fig. Vernal, o.,
Afnem in g , yr.
to Ebb, v. n. Ebben ; fig. In veryal
His life ebbing fast AWAY
raker; ;
from mortal wound , Ziln levers snel vervliegende door de doodelo,ke wend; 2.) to
- BACK TO the sea, Naar de zee tertig
vloeijen.
Ebbing, s. Terugvloeilen ; fig. Vernal, 0.,
Achteruitgang , m.
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Eben, s. & adj. veroud., zie Ebon.
Ebon, s., zie het meer gebruikel. Ebony.
*—, adj. Ebbenhouten ; fig. gleam
to Ebonize, v. a. Eerie ebbenhoutkleur
aan
geven, Zwart maker; als ebbenbout.
Ebony, s. Ebbenhout , o.
Ebracteate, adj. in tie plantk., Met den
bloemblad.
Ebriety, s. Dronkenschap, Beschonkenheld, yr.
Ebrillade, s. bij paardrijd., Rook aan de
eene ziide van den t9om, wanneer een
paard niet omkeeren Iva , m.
Ebriosity, s. Dronkenschap , Verslaafdheld aan den drank , yr.
Ebulliency, s. Overkoking, yr.
Ebullient, adj. Overkokend, Opbruisend.
Ebullition, s. Opwelling. door koking.*—,
Gisting, vr.
Eburnean, adj. Ivoren , Elpenbeenen.
Eccentric ,
adj.
Uitmiddelpuntig.
s. in de
* — , Buitensporig. *—
s-terrek.,Uitmiddelpuntige
m.*—,
Ongewone persoon, m., of ding, o.
Eccentrical, adj., zie Eccentric, adj.
Eccentricity,s. Uitmtddelpuntigheid.*—,
Buitensporigheid , yr.
Ecchymosis, s. in de heelk., Blaauwe plek,
door geronnen blued veroot zaakt , yr.
Ecclesiaster, s. een der bijbelboeken, Prediker, m.
Ecclesiastic, adj. Kerkelijk. * —, s. Kerkelijke persoon,
Ecclesiastical, adj., zie Ecclesiastic.
Ecclesiasticus, s. Boek Jesus Sirach ,m.
Eccoprotic, s. in de geneesk., Zacht
purgeermiddel , o.
Echelon, s. in het krilgsw., Echelon, no.
Echinate, Echinated, adj. Stekelig, (golijk een stekelvarken.)
Echinus, s. Egel , no. , Stekelvarken ,
Stekelzwijn, o. * Stekelkrab , yr.
*—,van planten,Stekclige kruin, y r. *—,
in de bouwk., zeker sieraad naar eene
kastanje gelijkende.
Echo,
Echo, s. Echo, vr.
to Echo, v. n. Web galmen. * , v. a.
(het geluid) Terug kaatsen ; I.) to FROM , Warkaatsen van; fig. to Be echoed FROM , Herlzaald worden door; 2. )
to — WITH, Weirgaimen van.
Echometer, s. Toonmeter, no.
Echometry, s. Metes; van den duur der
toonen.* — , Bouwen van weérklinkende
gewelven, o.
Eclaircissement, s. Verklaring, yr.

ED
Ecl ampsy, s.Flikkering(voor de oogen),vr.
Eclat, s. Luister,,
Eclectic , adj. Uitkiezend. s. zekere
oude wijsgeer , lid eener sekte van artsen
bij de ouden , lid eener sekte in tie Christ.
kerk , welke de leer van Plato als overeenkomstig den greet van het Christendom beschouwt , .Eclecticus , on.
Eclegm, s. in de geneesk., Borstsiroop, yr.
Eclipse, s. Verduistering(vaneenhemelligchaam), Eclips ; fig. Verdonkering,
Duisternis yr.
to Eclipse , v. a. (ten hemelligchaatn)
Verduisteren, "Ian het gezigt onstrekken ; fig. Door meerdere voortreffelijkheld verdonkeren, De loef afsteken, In
de schaduw stellen. * v. n. btij MIL.
TON , Tanen.
Ecliptic, s. in de aardrilksk., Zonneweg,
tn., Eeliptica, y r. *—, adj. Van den
zonneweg; ,fig. weinig gebrulk., Ver.
duisterd.
Eclogue, s. Herdersdicht , o.
Economic, Economical, adj. Huishoudkundig.
, Spaarzaam,
Economically, adv. Huishoudelijk, Spaarzaam , Zuinig.
Economist, s. Huishouder.
Spaarzame. * , Staathuichoudkundige ,
to Economize, v. a. Zuinig omgaan met.
* , v. n. Zuinig zijn.
Economy, s. Huishouding. *
houdelijkheid , Spaarzaamheid. *
,
Goede inrigting , y r., Gesclsikt zantenstel , o.
(m.
Ecphonesis, s. Uhl.oep (van aandoening),
Eephractic, adj. Verdunnend. — , s.
de geueesk Verdunnend geneesmiddel, o.
Ecstasied, adj. In geectvervoering.
Ecstasy, s. Geestverrukking , (bijz. van
bliidschap,) Geestvervaering.*—, Geestdrift, yr.
Ecstatic, Ecstatical, adj. Verrukt van zinnen. *—, Doorgroote baidschap vervoerd.
Ectypal, adj. Nagevolgd.
Ectype, s. bij LOCKE , Kopf', y r., AI.
drttksel o.
Ecumenic, Ecumenical, adj. Tot de bewoonbare wereld behoorende , 4lgemeen.
Ecurie, s. Stal ,
Ed , uitgang van den verleden' 4/den van
het vet lede r deelwoord 14/ alle regeltnatige werkwoorden, ale : van to Contain,
Contained. Aanm. Wanneer het werkcivo q rd in de onbepaalde wijze eene e tot
eindletter heeft , smell deze weg , ale

EDAC
van to Love ,Loved. De toevoeging van
ed vermeerdert het getal der Iettergre.
pen niet , tenzij de voorafgaande medek.linker (als t of d) niet in eens daarmede uitgesproken kan worden, als :
Hated; zie ook de Aanm. op Beloved.
Edacious, adj. VI aatachtig.
Edacity, s. Vraatzucht , vr.
to Edder, v. a. aan eene heg, De toppen
aan staken binden.
Edder, s. Bindhout , Bindrijs , Vlechthoist (der toiniers), o.
Eddy, s. Draaistroom , (water dat tegen
den stroom inloopt,) m. * — , adj. Randdraaijend.
to Eddy, v. n. Rontldraailen (als een
, v, a 1)(1 THOMSON ,
draaistroom). *
In een' draaistroom dringen.
scheepsw.,
Log, KielwaEddy-water, s.
ter,, o.
Edematose, Edematous, adi. Zwellend ,
Gezwollen , Vol vochten,Waterzuchtig.
Eden, s. Eden, Paradijs , o.
Edenized, adj. In het paradijs opgenomen.
Edentated, adj. Van tanden beroojd ,
Tandeloos.
EAge , s. Suede, Scherpe zijde van een
snifdend werktuig , vr.; fi g . Ilevig veriangen , o. * , Rand, Kant, (van de
tanden , als : This fruit sets the teeth on
, Die ooft maakt de tanden eggig,) in.
, Boordsel , o.
*
,
to Edge, v. a. Scherpen, Wetten. *
Aanzetten, Aanporren. * —, Zilwaarts
bewegen , Zacht voortbewegen. * ,
Net eenen rand voorzien , Boorden ,
Zoomen; I.) to - FORWARD, Voortschuiy en ; 2.) to - OFF , Den scherpen kant
wegnenzen ; 3.) to —WITH, Omzoomen,
, v. n. Zich voortof' Onigeven met. *
hewegen ; to-- AWAY , (scheepsw.)
Van eene kust afhouden ; 2.) to — IN
WITH a ship, Een schip sneer en sneer
naderen door op hetzelve aan to houden;
3.) to — ovta to a shore , Eene kust
(Seherp.
volgen.
—, Snifdend ,
Edged, adj. Geboord.
Edgeless , adj. Bot , Stomp.
Edgetool, s. Snifelend werktuig, o.
Edgewise, adv. Met den scherpen kant
naar voren. *—, Met de zi.jtie voorwaarts.
, scheepsw.,
Edging, s. Boordsel, o. *
Zoom (van een zeil) , tn.; —of a plank,
Vermindering van de breedte eener plank,
yr.; — of the land, Kromming eener
leuct , yr.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Edible „ adj. Eetbaar.
Edict, s. Openbaar afgekondigel
schrift , Edict, o.
Edification , s. Stichting (in godsyrucht).
Onderrigting ,
*
Edificatory, adj. Stichteltfk,Onderrigtend.
Edifice , s. Gebouw,, o.
Edifier, s. Stichter, Onderrigter, m.
to Edify, v. a. weleer: Bowen, Stichten. * —, thans: Stichten, Tot godsvritcht
opwekken , Onderrigten. , veroud.,
0 verreden.
Edifying, s. Onderrigting ,Verbetering
Stichting , Yr.
Edifyingly, adv. Stichtelijk , Leerrijk.
Edile , s. in de Rom. geschied., Bouwtneester,, m.
to Edit, v. a. Uitgeven. * , sneer bijz.
(een werk) Nazien en voor de uitgave
gereed maleen.
Edition, s. Uitgave, (van een boekwerk,)
Oplage , vr.
y r. * — , Disk,
Editor, s. Die een werk naziet en de nitgave bezorgt, Uitgever,
Editorial, adj. Van den uitgever.
to Educate, v. a. Opvoeden.
Education , s. Opvoceling , vr.
Educator, s. Opvoeder,, m.
to Educe , v. a. Voor den dag brengert,
In het Licht stellen ; to — good FROM 111,
Goed uit kwatid doen voortkomen.
Educt, s. Iletgene aan het Licht word:
gebragt.
Eduction, s. Inhetlichtstelling , yr.
Eductor,, s. Die of Dat aan het Licht
brengt.
to Edulcorate , v. a. Zoet makers, Verzoeten.
Edulcoration , s., zie Dulcoration.
Edulcorative, adj. Verzoetend.
to Eek , zit to Eke.
Eel, s. bekende visch , Aal ,
Eel-backed, adj. Met een' aalstre,ep,.
Eel-dam, s. Aalweer,, yr.
Eel-grease s. Aalsvet , o.
Eel-pie, s. Atl,oastei , yr.
Eel-pond, s. Aal .eijver,, m.
Eel-pout, s. Puitaal , vr.
Eel-skin , s. 1loslsvel , o.
Eel-spear, s. Aalstaer , Eiger , m.
E'en , verkort , zie Even.
Effable , adj. Uitspt ekelijk.
to Efface, v. a. Uitwisschen,I.Titstrijken.
* , Doorhalen , Doorsti li ken , Doorschrappen , UTtstrifken ; a.) to — IN
one's mind, relit zip;; geheugen wisschen;
19
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EGIA
the letters oN a monument, Ito Efflate, v. a. Opblazen.
De letters op een get'enkteeken uitwis . to Effloresce, v. n. Uitslaan. *—, Kleine
schen; 3.) to — our of, Uitwissehen bleenzen op de oppervlakte &kernel,.
van, uit, op.
Efflorescence, Efflorescency, s. UltbotEffect, s. Uitwerksel, Gevolg, o. *—, ring van bloemen.
nrigheid der
'
y
r.,
Linde, Doeleinde, o. hard, yr.
Bedoeting ,
irozenkkheid, yr., zie ook Et- Efflorescent, adj. ills bloetnen ultbot*
tend,
fects.
to Effect, v. a. Te weeg brengen, 1/er- Effluence, s.
o.
eel zakcn. * — , Volbrengen , Ten tilt- Effluent , adj. Uitvloeijend.
veer brengen.
Effluvium, s. (Our. Effluvia,) Uitvloeisel, o.
Effection, s. Gevolgtrekking, y r.
Efflux, s. Uitvloeffing, vr,
Effectible, adj. Deenlic k.
Effective, adj. Werkelifk , Datlelijk , to Efflux , v. n. verond., Uitvloeijen.
— OF, Uitwer- Effluxion, s. Uitvloeijing, vr. *—, Ult.
Krachtdadig; to
Writhe/, o.
ken, Voortotengen.
to Effoice, v, a. veroud., zie to Force.
Effectively,
ec t i vely , a d v . , zie Eff ecti ve .
Lffectiess, 4c1j. ZonAtc slime) king, Kra,ch- to Efform, v. a. Fatsoeneeren ; to —
AFTER an image, .Naar eery bead
teloos.
Effector, s. Veroorzaker, Teweegbren• vormen.
Efformation s. Fatsoenering, yr.
gem ; van darn : Maker, Schepper,
Bleu- Effort, s. Peging , vr.; An — AT a
affects, s. pier., zie 'Area.
smile, Eene poging cm to grimlagchen.
belen , Revel/de geederen, o. meet v.
Effecni„1, adj. (Effectually, adv.) Effossion, s. Uitgraving, Uadelving, yr.
Effrontery, s. Onbeschaamdhetd, vr.
KrachtdatPg.
to Effectuate, v. a. Ten nitvoer bren- to Effulge, v. n. Blinken.
Effulgence, S. Gans, Luister, m., Bli agen, Fab, etzgen, LThwei ken.
kendheitl, y r.
Effeminacy, S. Venviildheid, vr.
Effulgent, adj. Blinkend.
Effeminate , adj. Fen:cif:id.
Verwifp
maken,
Effuniability,
s. Vatbaatheid vocr uitdamto Effeminate, v. a.
pivg, yr.
* , v. n. Vet niiftl word en.
ro Effnme, v. a. Uitblazen, Uitthmpen.
Effeminately, adv., zie Effeminate.
Effeminatene ,.s, s. Ve, wffaiheid,
to Lffund , v. a. vercud., zie Effuse.
Effemination , s.
veroud., 1-es wo'fd- to Effuse, v. a. Uitstorten, Uitgieten,
Plengen.
held , yr.
to Effervesce, v. n. Opbruisen ; to — Effuse, adj., zie Profuse. * —, s., zie
Effusion.
To a flame, Tot cent vlam ophruisen.
Effusion . s. Ultstorting , UitgletIng,
Effervescence , s. Opbrt:ising vr.
Effervescent, adj. Opbruisend.
Plenging. * — , Uitboezemivg ; fig.
Effervescible, adj.
Voor epbruising Uitstorting, Ruime toebedeeling, vs.
Effusive , adj. Uitstortend.
vatbaar.
Effete , adj. Onvern:ogend (ter voortte- Eft, s. Haagdis, yr.
ling). * , Algeleejd, Door outlet dent Eft, adv. veroud., Fervolgens. *—,
Ireder. *
geknakt.
Snel.
Efficitc:ons, adj. (Efficaciously, adv.) Eftsoons, adv.
veroud., Aanstonds
daarna.
Krachidadig.
Efflc,-;ciousues3, zie Efficpey.
to Egeritinate, v. n. Uitbotten, Knoppen.
Efficacy, s. Ks a eh tdadigh e id, vr.
to Egest, v. a. Uitwerpen (inzond. door
13ffic;,nce, Efficiency, s. Uit y cic king, vr. stoelgang).
Effcierr, adj. Uitivetketitl,i'eroorzakend. Egestion, s. Uitwerping door steels. Werkende ootzttak, yr. * —, gang, yr.
*
f'Iroorzaker , m.
Egg, s. Li, o.
EfF,:ctively.
Efficiently, adv. ,
to Egg, v. a. Aanhitsen; to — FOREfE ,, ?ial, adj. Eels beeld veers tellende.
wRD, ON, Aansporen , Aanporreu,
Aanhitsen.
to Effigiate, v. a. /lfbeclden.
EfThfiation , s. 41fbeelding, vr.
Eg,antine, s. Egelantier, m., Wilde
Lfli,c, les, Effigy, s. .accldtenis, yr.
moos, yr.
2 ) to -
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ELBO
diening ontzetten; to — most OUT
Uitbannen of U:twerpen ult.
rotors,
Election. !s. Uizwerping, vr.;
Verttri/ving
Ejectment, S. Uitwerping, y r. "
regten,Bevel,ch,ift ter isitzetting, o.
Ejector , s. Ultdrilver Verdi-Over, m.
Ljulation , s. Ultscho ecuwing , vr. ,
Kreet,
Eke, conj. Ook, Insgelijks.
to Eke, v. a. Vergrooten, Vermeerderen.
* — 5 Een gebrsk aan y ullen. * , Verlengen. — , Noodeloos wijdloopig make° ; to — OUT 5 a.) Vet lenges; ; b.)
Rekken , Vergrooten.
Eke , s. Verlenging, yr.
Eking - piece s. Verlengs tuk , o.
( ten letterkundig
to Elab,te,
we; k) Uitwerken „ Bekoken.
Uitgewerkt,
Elaborate, adj. Bek . okt
Na atewk, urig he, zien , Doss wrocht
k
bew,rkt.
Voortrefelij
ElalioraLely,, adv. hire zorg.
Elaborateness, s. Dooms ochtheid, yr.
Zorgvuldige BowerElaboration , S.
king , yr.
Eiaboratory, veroud., zie Laboratory.
to Elance , v. a. Uitschieten, Uitwerpen.
to Elapse, v. n. y in den ti"d sprekenae ,
Voorbi,/ ge'an, Verloopen.
Elastic, Ekstical, adj. Veerkrachtig.
Elastically, adv. Met varktacht.
Elasticity, s. Veds krachtighei a , Ve: rkracht , yr.
Elate, adj. Opgchlazen 'door voorspeed ,
Brooddronken, Ti otsch.
ocida e, v. a. Ts ot;ch waken door voortosp E
r
E atedly, adv. Trotsch.
Elateriuca , s. saran van het sterk purge,o ende sap der wile.'e komkommers.
Elation, s. FielLeid uit hoolde van voorsod, Tro:sch iseid, vr.
s,
Elbow s. Elboog, Elleboog , (oak:
in de bovwk., enz. Elboog, Elleboog,
bet; hoekigi, dat met eeriest elZ,00geenige
gelükheia heef't,)m.; fig. to Be at the
BO de hand zips., Li de nablibeidzijn.
to Elbow, v. a. Met den elboog stolen;
to - OUT, Uitstooten, Verarijeen *—,
esnen afstand dra-en.
Verdriiven ,
seen hock uitspringen.
* , v, n.
Armstoei, Leunsiel
Elbow char.
Grootvr,der,toei, on.
s.
Zwaararerk,
o.
Elbow-grease,
to Eject, v. a. Uitlierpen,
—,
, IFIgzen- Elbow- room, s. Rs/ate ow de ellebogen
Uitwerpen,
den. 4 — ,Weg.z,, enden, Van eec/ge be- te bewegen.'--,Raimte,Speeiruinote,vr.

EGO/
Egoist, s. een wijsgeer, die voorgaf, van t
Islets zeker te zojn, dan van ztjn esgen
bestaan.
Egotism, s. Eigcnwaan, Eigendunk ,m.,
Geneigdheid om altoos van zich zeiven
to spreken,vr.
Egotist, s. Iemand, die de zwakheid
heeft , cm veel van zich zelven IC spse.
ken.
Egotistical, adj. Verwaand, Zelfzuchtig.
to Egotize, v. n. Peel van zich zezyen
spreken, Altoos het woordje he in den
mond hebben.
Egregious, adj. ( Egregiously, adv.) Uitmuntend, Voortreffe tijk, 0 ngemeen, Zeldzaam. * ook in eenen kwaden zin, als :
An — knave, Een aartDchobbe jak.
Egregiousness, S. Buitengewso,sheid, vr.
Egress, s. Uitgang, m. — , Vert, ek, o.
Egression, s. Uitgaan, o.
ReigerEgret, s. Witte t eiger,
veer, vr.
--, Dons van distels, enz., o.
Egriot, s. Morel, yr.
—, zie
E g yptian, s. Egyptenaar,, no.
Gypsey.
Eh, int. He!
s. Eidergans, yr.
Eider - down , s. Eiderdons , o.
Eidouranion, s. Vous stelling van den
kernel, yr.
Eight, s., zie Ait.
E i ght, adj. Ac/se. *
s. Acht , yr.
Eighteen, adj. richttien. * — , s. 44htlien, yr.
Eighteenth, adj. Achttiende.
Eightfold, adj. Achtvoudig.
Eighth, adj. A,htste.
Eightieth, adj Tachtigste.
Eighth-, adv. Ten acht:te.
EigUtscore, adj. Honderd en zestig. *—,
r. Hos:derd en zewg, vr.
Eighty, adj. Tachtig. *
s. Tadstig, yr.
Eigne , adj. in regten, Outhte.
Eisel 5 s. verood., AZij11
Een van
Either, adj. Elk, Lder. *
beide. , conj. altos gevolgd van
Or, al.,- — the one or the other, Of
tie eerie of de andere.
to Eja,ulate, v. a. Uitboezemen.
Eiaculation, s. Uitboezeming, yr.
Ejaculatory, adj. Bs wüze van plotsevitboezeming;
Liarzstig, Plot,
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Elbow -shaker, s. D,,bbelaar,
Eld, s. veroud., zic Old age, Old people,
Old times.
Elder, adj. comp. Outlet- (dan een ander
— , s. Gilder posoon,
in jaren).
* —, s., zie Elders.
Elder, s. Vlierboom , ta.
Elder-berry, s. Vlierbes,vr.
Elderly, adj. Befaar d, Op zime of hare
farm.
Elder,
-flower, s. Vlierbloesem, m.
Elders, s, pier. Bejaarde lieden. *
Voorouders. * , Ouderen, (lieden die
ender zijn). *—, NJ de Isral., Volksbectuut dors. * —, in het N. Test., Outlet lingers,
tneerv.
E . derslop s. Meerdere bejaardlieid,
—,Ouderlingsehap, o.
Elder- syrup, s. Plies stroop , yr.
E I der - tree , s. Vlierboom, m.
Elder- vinegar, s. Vizeraztin , tn.
Eldest, adj. sup. meest enkel van personen, Oudste.
Eleatic, adj. Van Zenc's wijsbegeerte.
Elecampane , s. zeker e plant , zie Scarwort.
een gebsik.
to Elect , v. a. Verkiezen; 1.) to — one
INTO a society, lemand tot medelid van
eery genootschap verkjezen; 2. ) to —
one TO a post, lemand tot een' post
Yes kiezen. * —, in de godgel., Tot de
earwigs zaligheid vetkiezen.
Elect, adj. Tot eene bediening norkozen, , ill de godgel., Uitierkoren.
Election, s. Kcuze, l'orA ,
Vet kit zing, (openbal e handeling toe he:
verkiezen tars ecnen e,mbtenaar). ° —,
Voorkeur.
, in de ge,dgcl., Vet kieZing tot de cei,wige
verkiezing, yr.
Electioneering , s. Stemmenwerven bij
eene verkiezing, o.
Elective , adj. Bij eene verkiezing of
keuze geregeld Ivor deride, Kiesbaar, als :
Au — kingdom , Een koningriA, waar
de koning kiesbaar is. * —, Het Piessego nitoefenend.
adv. Bit wijze van verkie-.
s. Kiczer, Kiesheer. *
,
he: I co, malige Duitsche
Kent-s or,
adj. Keurverstelijk,zie Elector.
E'ecto att. 0. Kenn orstendon , o., zie
Elector.
Electre, s. Amber, Bqrnsteen,

ELEI
fen gemengd metaal. *
een zilver
bevatteude gouderts.
Electric, Electrical, adj. Electriek,(eene
aantrekkende kracht bezittende , enderscheiden van die des magneets en eeraids alleen can het Electrum (Amber,
Barnsteen,) toeges chrev en. * —, s. Electriek ligchaam, 0.
Electrical , adj. , zie Electric.
Erectrically, adv. Door de electriciteit.
Electrician, s.
Kenner der electriciteit, m.
Electricity, s. Electrieke kracht , Eleetriciteit , yr.
Electrifiable , adj. Electriseerbaar.
Electrification, s. Electriseren, o.
to Elecirify,, v. a. Electriseren, filet
clectrieke kracht voorzien; Electrifying machine , Electrheermachine, vr.
Electrization, zie Electrification,
to Electrize, zie to Electrify.
Electro-chemistry, s. Electro-chemie,vr.
Electro - magnetism, s. Electro-magnetismiss o.

Electrometer, s. Electrometer, tn.
Electro - motion , s. Electrieke bevygiag, yr.
Electro - motor, s. zekerwerktuig, Electriciteitsbeweger,,
Electro - negative, adj. Electro-negatief.
Electio - positive, adj. Electro-positief:
Electron, zie Electre.
Elec wary , s. in de genecsk., S;ikartscull , 1',.
Eleemosynary, adj. ills aalmoes gegeven.
* — , weinig gebruik., Van aalmoezen levende. , s. Die van aalmoezen leeft.
Elegance, Elegancy, s.
Goede smack, ni., Netheid.
khcid,
E'egant, adj. (Elegantly, adv.) Bevallig, Sier;ijk , (doch meer door goeden
maak dan door pracht.)
Elegiac, adj. Elegies; An — poem, Ben
to eutzang. , s., zie Elegiac verse.
Elegiast, Elegise, s. Schrijver van treurzimgen ,
Elegit, s. Bevelschrift tot inhouding van
de he/ft der lande, yen des vetireerders
tot dat de schuld door de opbrengst
dans; is, o.
Elegy, s. Treurznng, m.
Element, s. Hoofdstif, yr.
, Eerste
beg insel *
Bescanddecl, o.
to Element, v. a. veroud., Uit ourspronk-Iii ke bectanddeelen zamenstellen. '—,
Als cerste beginsel voottbsengen.

EI,EM
,
Elemental , adj. Oorsproi,ke10. *
Natuurliik , AanAanvankelijk. *
ehoren.
Elementarity, s. Oorspronkelijke zamenstelling , yr.
Elementally, adv. In den oorsprong, In
de heginselen.
Elementariness, zie Elementarity.
Elementarity, s. Enkclvoudigheid, Onzamengesteldheid , yr.
Elementary, adj. Enkelvoudig, Onzamengesteid. * —,OorspronkelÜk.
Elench, s. Lalsche sluitrede, y r. * —,
Drogrede, yr.
Elenchical, adj. Van eene elench.
Elephant, s. Olifant, m. *
, Olifantsbeen, Elpenbeen, Ivoor , o.
Elephantiasis,s.Korstigemelaatschheitl,vr.
Elephantine, adj. Tot eenen olif;Int behoorende. * —, Ivor en.
to Elevate, v. a. Ve,heiren; (ode in den
zin Van Tot eene ho,gere waartligheid
brengen;) a.) to — a head FROM the
crowd, Eon honfd uit den di ow verheffen ; z.) to — OUT OF, Verhe e
use ; 3.) to — TO, Verheffin tot.
Elevate, adj. Verheren.
Elevation , s. Verbeffing, yr.; 1.) ABOVE Verbeffing boyen; 2.) - TO,
Verheffing tot. *—, Verhevenheid. * —,
Iloogte Ivan een hemeldgchaam boven
den gez ;gteinder), yr.
Verheffer,
Elevator,
Eleve, s. Kweekeling, in. en yr.
Eleven, adj. Elf; prow. Possession is —
points of law, W;e in het bezit is, heeft
veel vooruit ; Ein vogel in de hand is
beter dan then, die er vliegen. 4 —,
s. Elf, yr.
Elevenfold, adj, Elfyoudig.
Eleventh, adj. E fde.
Elf, s. (plur. Elves, ) verdicht wezen, zoo
als men ge:oofde , dat so accosts plaati.en
word aangetrePn, Kahoutermannetje,
o., Elf; fig. Dwerg , Kat'ionter, Di eumes , m.
to Elf, v. a. (het hoar) Verwarren.
Elfin, Elfish, adj. Een kaboutermanretie betreffentle Spookachtig.
Elflock , s. Vora, d ineengevlochten
haar, o.
to Elicit, v. a. Uitslaan, (als your nit
eenen keisteen ;) I.) to — FROM one,
Van iemand to weten komen , Iemand
ontlokken ; 2.) t01,— OUT OF, Ontleenen aan, nit. * —, Te weeg brengen,
Tot stand brengen, Bewerkstelligen.
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Elicit , adj. In werking gobragt, Voortgebragt.
Elicitation , s. Bewerkstelliging, vr.
to Elide , v. a. Vergruizen, Verbrilzelen. * , in de spraakle., (eene letter)
Doers insmelten.
Eligibility, s. Verkieselijkhei d, yr.; TO , Verkieselijkheid boron.
Eligible . adj. Ve; k les
;
TO ass
office, Vokiesbaar tot een ambt.
Eligibleness, s. , zie Eligibility.
Eligibly , adv. Verkiecelijk.
to Eliminate , v. a. De deur uitzetten.
*
Bevrijden.
Elimination , s. Uitwerping, Uitstooting,
lilt tit ijving, vr.
Eliquation , s. in de scheik., Scheiden
eener sneer smelthare van eene minder
smeitbare zelfitandigheid, o.
Elision, s. Afknotting.*—,in de spraakk.,
Insmelting (van eene letter), vr.
Elisor, s., zie a sheriff's substitute for
returning a jury.
Elite, s. Keur, Kern (vaneen lager), yr.
to Elixate, v. a. verond. , Uitkoke77.
Elixation , s. in de kruidmengk., Koking
of Storing, yr.
Elixir, s.
o.
Elk, s. zeker tiler, Eland, sr.
Ell, s. El, Elle, vr.
Ellipse, zie Ellipsis.
E lips's, s. ( plur. Ellipses,) in de welspi ek.,
n'eib
eene figunr,
lets uitgelaten word; ,) yr.
—, in tie
rneetk., Ehlps vv., Eli ond, o.
Ell ; psoid , s.
in the meetk.,
, yr.
Ellipsoidal, adj. Van de ellihs'ide,
E,Iiptic , Elliptical , adj. (Ellipt,callY,
adv.) Eirond. * —, ira ac rehprek.
Brj W112,6 van uidatirg.
E l m, s. Obnbonsn,
Elm:ree , s. 01321oorn,
Essay , as j. Vol IthEf71,
E l t,cation s. 17,rnLizing; fig. Ve 7 vs, k •
kirg, vr.
Elocution, s. Welbec;')raaktheiti. * —
L,Thspraak. *
Wdsprekendheid
Elocutive , adj. Trelbecpraakt.
to Eloignate, Eloigne, v. a. Neroud.,
halve boj regt,gel., Verwijderen.
Eloignment , s. bra regt ,gel. , Verwijdering, yr.
Elogy, s. veroud. , Lrfrede.
- Lrfspraak , vr.
to Elongate , v. a. Verlengen,
Ultstellen.
—, v. n.
rekken. *
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, z men trekk.ing van Them, den vier
Zich verWderen; to - FROM , Zich ver.
den naamval van They.
ltdideren van.
Elongation, s. Verlenging , Uitrekking, Em, insep. prep., zie En.
y r. *— , Uitstel, o. * —, Afstand, rn. to Etnacerate , v. a. veroud., zie to E* Vertrek , o., Afreize , Verwijde- maciate.
a. Doenvermageren..*—,
ring, y r. *— , in de heelk., Uiteenzet- to Emaciate ,
ting, (van een gewricht , zonder eigen- v. n. Uitteren , Vermageren.
lijke ontwrichting,) Yr. * , in de ster- Emaciation, s. Vermagering,Uittering,vr.
rek., Grootste schijnbare yerwijdering to Emaculate, v. a. Ve ra yiekken zuiveren.
Etnacnlation, s. Znivering van vlekken, yr.
eens hemelligchaams van de zon , yr.
to Elope , v. n. Wegloopen,(inzond.van Emanant , adj. Voortkomend , Vow tspruieen' wettigen voogd, enz. z/ch verwijde- tend , Uity loeijend (van lets).
ren en iemand antlers volgen,) Doorgaan ; to Emanate, v. n. Voortkomen, Voortsprui.
I.) to — FROM, Wegloo pen van, Veda- ten, Uitvioeijen nit iets); to - FROM,
ten ; 2.) to - WITH Doorgaan offiVeg- a.)Uitvloe&en van ; b.)Voortkomenuit,
van.
loopen met.
Elopement, s. Wegloopen,o.,Heimelijke Emanation, s. Uity loe:Jing, vr. * ,
verlating, ( inzond. van eene longe Uity loeisel, o.; Light is an — from the
dochter, die het hole van hare orders sun, Het licht is een uit yloelsel van de
verlaat om tenets minnaar te volgen , Zen.
of van eene y rouw,, die zich van harem Emanative, adj. Uitvloet"ier.q.
man verwijdert en met een" anderen to Emancipate, v. a. VrUtnaken, Pan de
slavernij verlossen; to FROM error,
elnorgaat,) yr.
Elops, s. zekere visch, z ie sea-serpent. Van dwaling be y , ijden. * — Bleerderi arig verkiaren.
Eloquence, s. Welsprekendheid , vr.
Eloquent, adj. (Eloquently, adv.) Wel- Emancipate , adj. Vrijgemaakt.
Emancipation, s. iiiinaking, Etnancipa.
sprekend.
tie, y r.; — FROM prejudices, BevriiElse, adv. Anders. *—, Daarenboven.
ding van yooroordeelen.
Elsewhere, adv. Elders.
Emancipator,
s. Die vriimaakt,beyrijdt,
scheeninaker).
s,"
Els
(van
ee
s.
to Elucidate , v. a. Opheldei en, Verkla- vrijverklaart, Bevrijder,, m.
to Einarginate, v. a. Ontranden.
ren , Duidelijk makers.
Emarginate , adj. Ontrand.
Elucidation, s. Opheldering, yr.
Emargination , s. Ontranding, v'.
adj.
Opheldet
end
,
Vet
klaElucidative ,
to Emasculate , v. a. Ontmannen,Lubben;
rend.
fig. Vetwtjfil waken.
Elucidator, s. Verklaarder, Uitlegger,
to Elude , v. a. Ontwi)ken , Ontaniken. Emasculate, adj. Ontmand; fig. Ontzenuivd,
Verwijfd.
cc, Te
Eludible, adj. Ontwijkbaar ;
Emasculation, s. Ontinanning. *—, Ver.
ontwijken of Te yerijdelen door.
Elusion, s. Ontwilking ,Ontdniking. yr. Turf;eilzeid, yr.
Elusive , adj. Ontduikend; — OF , Oat- to Embale, v. a. Inpakken, Pakken.
to Embalm, v. a. Inbalsemen ; fig. Bal.
Bedriegelijk.
wijkend. *
semen; to — IN , Be'earen in.
Elusiveness, s. Bedriegelijkheid , vr.
Elusory , adj. Tot een middel van ont- Embalmer, s. Die inbalserntto Ember, v. a. Insluiten, Opsluiten; fig.
du/king dienende , Bedriegelojk.
Verhinderen, Beletten.
to Elute , v. a. Afwasschen.
Embarcation„ s. Inscheping, (bet aanboord
to Elutriate, v. a. Doorzijgen.
brengen of het aan board gaan,) yr.
Elutriation, s. Doorzüging, yr.
Embargo, s. Ernl)argo Being op schepen
to Eluxare, zie to Luxate.
in cease haven gelegd, Verbod van to
Elver, s., zie Young sea-ea!.
vertrekken, o.
(dead.
Elves, s. pl., zie Elf.
Elvish, adj., zie Elfin; fig. Achterhon- to Embark, v. a. Inscheten ; fig. to —
Elysean, adj. Elysisch , Ellizeesch ; fig. one IN an affair, lemand ire eene zaak
Verrukkelijk, Bekoorl t7k , bet, ekken. * , v. n. Zich inschepen ,
Elysium , s. in de fabelk., Elyzesche vel- Aan board gran; i.) to — FOR, Zich
Vermakelijke plants, inschepen naar; 2.) to - IN an affair,
den , o. meerv.;
I Zich met iets inlaten, Ices ondernemen,
vr., Paradifs , Eden , o.

EMBA

EMBL

Zich in eene zaak steken; 3.) I wos embarked ON an element new to men ,
was ingescheept op een voor de menschen
nieuw element.
to Embarrass , v. a. Verlegen maken; to
— one WITH , Iemand verlegen maken
Belemweren.
met, door. *
Embarrassment , s. Belemmering. * —,
Vei legenheid , yr.
to Embase, v. a. weinig gebruik., Slechter maken, Van minder waarde doen
,vorden, Bederven; I.) to - BY, Bede,.
yen door; 2.) to Bederven met.
Embasement, s. Verslechtering, Bederving , yr.
Embassador, etc., zie Ambassador. Aanm.
Hamel Embassador en Embassadress haven Ambassador en Ambassadress de voorkeur verdienen, wordt de laatste schriff
witze bona uitsluitend gevolgd.
Embassy, s. Gezantschap, o.
to Embattle, v. a. In slagorde stellen.
Embattled, adj. In slagorde geschaard.
Waar een slag geleverd is. * — ,
*
Van schietgaten (battlements)yoorzien.
* , Ingekorven , Met tinnen.
to Embay,, v. a. bid de ouden : Baden,
, thans : Als in eene
Bevochtigen. *
baai insluiten, zie to Land-lock.
to Embed, v. a. In.... leggen.
to Embellish, v. a. Verfraaijen; to
f aaijen met. (re rs iers el , o.
-WITH,Ver
Embellishment , s. Verfraaijing,vr.*—,
Ember, adj. van zekere kerkel. feesten,
Op bepaalde tijden terugkeerende.
Ember-day, s. Quatertemperdag, (eig.
Aschdag , en dus genoemd , owdat men
eertijds gewoon was op elken quatertemperdag assche op het voorhoofd to leggen ,) m.
Embers, s. pl. Heete asch , yr.
Ember-week, s. Quatertemperaveek, yr.
to Embezzle , v. a. (een aanvertrouwd
goed) Ontvreemden, Verdonkeremanen.
* , Verslempen, Verbrassen.
Embezzlement, s. Ontvreeinding van eenig aanvertrouwd goed, VerdonkereinaOntvreemd good, o.
ning , y r. *
Embezzler, s. Ontvreemder, Die verdonkeremaant , m.
to Emblaze, v. a. Versieren, zie to Emblazon; to — WITH, Versieren met.
to Emblazon, v. a. Met blaz9enen versieren. , Met sterke afstekende kleuren
schilderen.
Emblazoner, s., zie One who emblazons.
Lofredenaar,
Heraut. *
*

Emblazonment, s. Versiering, yr.
Emblem, s. Zinnebeeld , o.
to Emblem , v. a. Zinnebeeldig voorstellen.
Emblematic, Emblematical, adj. (Emblematically , adv.) Zinnebeeldig.
Emblematist , s. Uitvinder van zInnebeeiden , m.
to Emblematize, v. a. Zinnebeeldig vo orstellen.
Emblements , s. pl. Opbrengst van een
bezaaid veld, vr., Veldvruchten, (wanneer er twist over ontstaat, of zij aan
den eigenaar des gronds of aan de executeurs toebehooren,) y r. meerv.
to Embody, v. a. Tot een ligchaam verdikken. * zie to Incorporate. * —,
Vereenigen, Inlijven.
to Embolden, v. a. Bemoedigen , Stout
maken.
Embolism s. Invoeging van een' ofmeer
dagen in her jaar, om het met den
bepaalden tijd to doen overeenkomen, yr.
*—, Aldus ingevoegde tijd,
Embolisinal, adj., zie Intercalary.
Embolus, s. eenig werktuig , dat logestoken is, als de zuiger van eene pomp,
enz.
to Emboss, v. a. Met hoogsels opwerken
Dr;jven. *
bij MILTON, zie TO
Imbosk. * — , bij oude schilivers , ook
brj SHAKSP., als jagersuitdrukk ,Schey
vervolgen.
Embossment , s. Verheven werk , o. *—,
Hoogte, Verhooging, vr. *—,Gedreven
week , o.
to Embottle, v. a. Afbottelen,Bottelen.
Embouchure, s. Illondgat, (van eene fluit
enz.,) o.
Embowed , adj. bij MILTON, zie Arched.
to Embowel , v. a. Ontweiden,Ontweijen;
fig. to —OF, Berooven van. *—,
to - WITH, Vollen met.
to Embower, v. a. In een Bower plaatsen, zie to Bower.
to Embrace, v. a. Owhelzen.
, Ornvatten. * Bevatten; to Be embraced
BETWEEN, Bevat zijn tusschen. * —,
Knijpen. * — , v. n. Elkander onihelzen ; He embraced with TuRio, Hi en
Turio omhelsden elkander.
Embrace, s. Omhelzing vr.*—,Kneep,in.
Embracement, s. veroud., Ornhelzing.*—,
Kneep , tn.
Omvatting, yr. *
Embraceor, s. Die de gezworenen traclet
ow to koopen.
Embracer, s. Omhelzer,,m., Die omhelst
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Embracery, s. Omkooping van gezworenen, yr.
Embrazure, s. in de vestingbouwk., Schiet gat, o• *
, Versvifding der venstero .
pening, vr.; van hier: Uitstek , o.
to Embrocate , v. a. (Met eeniggenezend
vocht) betten en wriffen.
Embrocation, s. D'ri'ving, yr.
,
1Friffsel, o.
to Embroider, v. a. Bortfuren.
Embroiderer, s. Borduurdcr,, in., Borduurster,, yr.
Embroidery, s. Borditurwerk, o.
to Embroil, v. a. Verwarren, Ondereen
warrelen. * —, Verlegen waken; I.) to
- IN, Wikkelen in; 2.) to - WITH,
Verwarren of Verirengen met.
Embroilment, 1. Vel warring, yr.
to Embrothel , v. a. In een hoerhuis zetten.
Embryo, Emhryon, s. Onvoldragen yrucht,
y r. * — , Eerste ontwerp , o. * , adj.
Onvoltooid.
to Emend , v. a. veroud., behalve in de
beteekeni s van : (een I etterkun di g werk)
iVaz.ien en verbetes en.
Emendable, adj. Verbetetlijk, Veer s',7rbetering vatbaar.
Emendation, s. Verbetering, yr.
Emendator, s. Verbeteraar,, m.
Emendatory, adj. Verbeterend.
Emerald, s. Smaragd , m.
to Emerge, v. n. 0.bkomen, Opifizen,
(als nit eene diepte, nit water, uit de
tinisternis); a.) to - FROM a.) Oprijzen nit; b.) Komen nit (zijne woning,
one's dwelling); c.) Verlaten; 2.) to
- INTO, Overgaan tot, in; 3.) to ON, Uitkomen op, Aankomen op; 4.) to OUT OF, Zich verheffen , Opriizen uit.
Emergence, Emergency, s. Opkosning,
Oprijzing. — ,Opkomende gelegenheld.
* —, Dringende noodzakelijkheid, yr.
Emergent, adj. Opkomend, Optijzend.
* — ,Uit iets y oortspruitend; — FROM,
Voortkomend nit.
Toevallig.
Emerited , adj. Emeritus, Uitgediend.
Emerods, s. pint. Aanbeven , y r. meerv.,
zie Hemorrhoids, Piles.
Emersion, s. in de sterrek. Wederverschijning (van eene seer of ;laneet), yr.
Emery, s. Amaril, m.
Emetic, adi. Braking verwekkend,Braak..
*—, s. Braakmiddel, o.
Emetical, adj. Braking verwekkend,
Braak...
Emetically, adv. ills een braaknoiddel.

EMPA
Emeth, , s. Emetine, (nit ipecacnanha
yerkregen, stesk braakmiddel,) yr.
Emew, zie Cassowary.
Emication , s. Vonkeling , yr.
Emiction, s. Waterlozing, Pis, yr.
Emigrant , adj. Uitwijkend, Verhuizend
(van het eene land sonar het andere).
*
s. Landverhuizer, Uitgewekene, m.
to Emigrate , v. n. Uit het land trekken,
Uitwijken; I. ) to — FROM , Verhuizen
van , nit; ) to- TO , Verhuizen naar.
Emigration, s. Uitwijking , Verlating
van het land, Lan dverhuizing, yr.
Eminence, Eminency, s. Verhevenheid,
Horgte , y r.* — , Top, m. * — , Voortrcffelfikheid, Uitstekendheid, Ultmuntendheid. *
titel Bens kardinaals ,
Eminentie, yr.
Eminent, adj. Verheven , Uitstekend ,
Moog. * , Uitstekend, Voortsef
felij k,Uitmuntend ; Watts was — Fax
his piety , WATTS muntte d,or
zijne yrocnoneld ult. *
Verheven ,ln
hoogen staat.
— , In het oog vallend.
Eminently , adv., zie Eminent.
Emir, s. een Turloch pins of beer , inZ01111. die van Mahomet afstamt,Emir,
Emissary, s. ZendelIng.
Geneim
agent , Slots — , Die uitzendt, no.
Emission, s. Uitzend ing, Uitlating,Uitgeving, y r. '6 —, Uiivloeisel, 0.
to Emit, v. a. Ultzenden, Uitlaten,
Uitgeven. * —, Arschtetcn.
Emmenagogue, s. in de geneesk., Standen
bevordes end middd 0.
Emmet, s. Mier, vr.
to Emmew, v. a. (In eene Pool) opsluitote nE.mmove , v. a. bij THOMSON ,
gen , Roeren.
Emollescence, s. Zachtworden (van metaal , eer het bcgint to smelten), o.
to Emolliate, v. a. Verzachten.
Emollient , adj. Verzachtend.* —, s,
zachtend middel , o.
s. Ves zachting. yr.
Emol ument, s. (Bijkomend)voordeel,o.,
Boival , no.
Emolumented, adj. bijEVELYN, Voordeel
°Neves end.
Emotion, s. Gemoedsbeweging, Ontrooring, Aandoening , yr.
Emotive, adj. Veszeld of Gekenmerici
door gemoedsbewegingen.
to Empale, v. a. Ompalen, Met paten
onszetten; to - WITH, Insluiten of Omsluiten met. *
Versterken. * —
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Spiecen , (gelij k men doet , wanrzcer men
een' misdadiger een' steak tusschen de
riiggegraat en de huid van onder tot
boven doorsteekt.)
Einpalement, s. Spiesen,(zie to Empale, )
o. * — , in de wapenk., Verbinden van
wapenschilden door rcgte strepen, o.*—,
in de plantk., veroud., zie Calyx (of a
plant).
to Empanel, zie to Impanel.
Emparlance, zie Imparlance,
Empasm, s. Welriekend poeiter voor lieden, die eenen kwaden reuk bij zich
hebben, o.
to Empassion, zie to Impassion.
to Empeople , zie to Impeople.
Emperor, s. Keizer,,
Empery, s. veroud., zie Empire.
Emphasis, s. Klemtoon,m.* —,Nadrukkelijkheid , yr., Ntrdtuk, on.
to Emphasize, v. a. Met nadruk of kracht
uirspreken.
Emphatic, Emphatical , adj. (Emphatically, adv.)Nadrukkelijk, Krachtig ge
zegd.
Emphysema, s. Gtzwel , o.
Emphysematous, adj. in de geneesk.,
Gezwollen, Opgezet.
to Empierce , zie to Impierce.
Empight, zie Pight.
Empire, s. Rijk , Keizerrijk , o. *
Heerschappif , y r., Oppergezag, o.
Empiric , adj„ zie Empirical. *— , s.
arts, die enkel naar zijne ondervinding
to wok gaat , zonder de gronden der
geneeskunde to y etstaan of in acht to
nenten, Empiricus.*—,Kwakzalver, m.
Empirical, adj. (Empirically, adv.) Op
wetenondervinding steunende, Niet
schappelijke grondcn berustcnde, (bijz.
met betrekking tot de gence,kunde,)Ernpirisch.
Empiricism, s. Saeunen op ondervinding,
0., Empiric. * — , Kwakzaiverij , yr.
Emplaster, s. veroud.,
Emplastic, adj. Smerig, (gelijk cent
pleister,) Kleverig.
to Emplead, zie to Implead.
to Employ, v. a. Bezig houden. * —,
Aanwenden , Besteden. * —,Gebruiken,
Met eenige werkzaamheid belasten; I.)
tO - ABOUT , a.) (Jets) aan of tot ...
gebruiken; b.) Demand met iets bezig
houden ; The Greek slave is employed
ABOUT writing down the story, De
Grieksche slaafwordt met het opschrliven
der geschiedenis bezig gehouden; a.) to

IN, Gebruiken in , tot, bij, flan; 3.)
to- ON , UPON, a.) Besteden aan ; b.)
Bez ig houden met; to Be employer ON,

-

Bezrg zijn aan of met, Zich bezig of onledig houden met; 4.) to— TO (little
profit), Besteden of Aanwenden tot (we
nig nut of voordeel).
ilmbt
Employ, s. Bezigheid , yr. *
0., Bediening, yr.
Employable, adj. Bruikbaar; — against,
Bruikbaar tegen.
Employer, s.Gebruiker.*—,Lastgerer, tn.
Employment , s. Bezigheid, vr. —
Ambt , o., Bediening, vr.
to Empoison , v. a. Vergifeigen, Verge
y en, Met y ergtf ombrengen. * — Vetgiftigen , Met vergf doodelijk. maken.
Empoisoner , s. Griimenger, m., Giftmenpter,, yr.
Empoisonment, s. Vergifeiging, yr.
Emporetic, adj. In den handel behooende.
Emporium , s. Markt, Marktplaats, Stapelpiaats, yr.
to Empoverish, zie to Impoverish.
to Empower, v. a. .111,gtigen.* , Sterken , Met de noodige kracht voorzien.
Empress, s. Keizerin , yr.
Emprise , s. Bestaan, o., Stoute onderlooming, Yr.
Emptier, s. Ledigmaker,, Lediger,,
Emptiness, s. Ledigheid.*
VdelLeid.
* —, Onwetendherd, yr.
Emption , s. Koopen, o. *—,Hoop, tn.
Emptional. adj. Koopbaar.
Empty, adj. Ledig, Niets in zich hew'stende. * — , Ledig, Niet bevracht;
- OF ,ij van ,Zonder;fig. An— tr tle,
Ben bloote titel; An—hope, Eerie iydele hoop; An —stomach , Eerie ledrge of
hongerigemaag; An — man , Ben man,
under bekwaamheid.
to Empty, v. a. Ledigen, Ledigtna/cer;
I.) to — INTO, Ledigen in; to — one's
self INTO Zich ontlasten in, Zich storten in, Uitloopen in; 2.) to — OF a.)
Ontledigen van; b.) Bevriiden van; c. )
Berooven y an; 3.) to — ON , Uitsto, ten
of Ledigen op; to—one's self ON Zich
uitctorten op; 4.) to - OUT OF... INTO,
Nemen nit.... en doen in.
to Empurple , v. a. Purperverwig 71131-en;
to - WITH, Versieren met (lets, welks
kleur naar purger geliikt).
Empiric, s.
bish. TAYLOR, Geest, m.,
Spook, Spooksel, 0.
to Empuzzle, v. a. Verlegen maken.
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, veroud., Doen vet. •
Empyetna, s. in de heelk.,Verzamelh7g van len , Bepalen. *
rig ten.
etterstof, N./Z. in de horst, Et terbors t ,vr.
Enact , s. Verordening , yr.
Empyreal , adj. Homelsch.
Empyrean , s. Hoogste Memel, waken men Enacment S. Vaststeiling , yr.
onderstelt de zuivere vssurstof te bevat- Enactor , s. Vamteller eener wet. *
(vr.
veroud., Verrigter,, vs.
ten , m.* — , adj., zie Empyreal.
Empyreuma , s. bij scheik., Brandeis (in Enacture , S. NJ SHAKO?., iVerkzaarnhei d,
Euallage , s. jrr de spraakk., , by*
het koken of overhalen) , o.
welke een naainval of de w;",ze eens
Empyreumatic , Empyreumatical , adj.
Gebrand riekend of smakend , Een' werkwoordc verwisseld worth,
ling vas; den eenen naamval voor den
brandigen reek of sinaak hebbende.
Empyrical, adj. Do brandbare grondstof anderen , van den eenen tijd root- den
anderen , yr.
der kool bevatteade.
to Enambnsh, v. a. bij CHAPMAN, In eene
Empyrosis , s. Algemeene brand,
to Emulate , v. a. Nastreven , Trachten hinderlaag leggen.
gelijk te kornen of te overtrefen, Wedij- to Enamel , v. a & n. Brandschilderen,
Emailleren; to — WITH , a.) Emailleveren met. * — , Nabootsen.
ren met; h. ) Versieren of Schakeren met.
Emulate, adj. bij SHAKSP., Eerzuchtig.
Emulation, s. Nastreving, y r., iVaijver,m. Enamel, s. Brandschilderwerk, EmailleerEmulative, adj. 1Wistreyead.Wedijverend. sel , o.
Emulator, s. Illededinger, Naijveraar, m. Enameller, s. Brandschilder,, an.
to Emilie, v. a. veroud.,zie to Emulate. Enamelling, s. Emailleren, o.
Enamorado , s. veroud., zie Inamorato.
to Emulge, v. a. veroud., Uitmelken.
Emulgent , adj. Uitmelkend , tzuigend. to Enamour, v. a. zerliefd maken. Aanm.
Emulous, adj. Nastrevend, Weds:Ives-end; Het kunst zelden alders voor , don in den
lijdenden votes: toBe Enamoured oF,Ver- OF, Ijverzuchtig op.
liefd zijn op. Aanm. In plants van OF vindt
Emulously, adv., zie Emulous.
Emulsion , s. melkachtige geneesdrank , men zelfs bij goede schrijvers dikwijls oN
door het stooten van zaden vervaardigd, gebez igd, en tegenwoordig meerma len
WITH, dot volgens het oordeel van PimKoeldrank , m.
Emulsive, adj.111elkachtig , nrzachtend. mige taalkundigen het eenige goede is.
Emunctories , s. plur. in de ontleedk., Enarmed , adj. in de wapenk., De horens,
klaauwen enz. van eene andere kleur
de deelen , wadrin zich eenige drekstoffe
verzamelt , als het oorpneer in de ooren, hebbende dais het overige ligchaam.
het snot in den news, de pis in de blaas, Enarration, s. Omstandig verhaal , o.
Enarthrosis , s. in de ontleedk.,
ilfscheidingsvaten o. meerv.
Emuscation, a. bij EVELYN , Zuiveren voeging , yr.
Enatation , s. 0 ntkoming door zwemtnen ,
van snot, o.
En, insep. prep. for compos. (wellui- Uitzwemming , yr.
dendheidshalve sonstsjds /11E11 veranderd) Estate, adj. Groeijende nit jets.
tnet de zelfde bereekenis ass In, ais : Enaunter, conj. veroud., Opdat niet,
(fig. Opsluiten.
to Enclose , Insluiten; to Embark , In- Lest that.
schepen; el,ch het dient ook veelal, even als to Encase, v. a. In eene kooi opsluiten;
het Ned. Be of Er, on] van naamwoorden to Encamp, v. a & v. n. Legeren.
bctirlivende werkwoorden te vormen, als: Encampment, s. Legering , vs-. *—, Leto Encourage, Bemoedigen ; to Empo- ger, Kamp, o.
verish, Verarrnen. Aanm. Bst vele woos - Encaustic, adj. Ingebrand , Door branden
den is de spelling met En of In onbe- bewerkt. * — , s. Brandschilderen. *—,
Wasschilderen , o.
slist.
to Enable, a. In stoat stellen , Ile- to Encave , v. a. In eenen kelder bergen,
kwaans of Vermogend makes; ; to — one fig. Verbergen.
TO do a thing , lemma in stoat stellen Enceinte, s. in de vestingbouwk., Omom jets to teen.
yang (eener vesting), * -, adj. in
Enablement, s. veroud., Bekwaammaking. regten , Zwanger.
Encenia , s. pl. Verfaringcfeesten (wegese
Bekwaamheid, yr.
*
to Enact , v a. (ills eene wet) vaststel- de stichting eener stad of de inweding
eens compels), o, tneerv.
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to Enchare , v. a. Verhitten Toornig
mrken, Verbitteren.
to Enchain , v. a. Ketenen. *—, Airmen
ketenen, Aaneen schakelen.
to Enchant, v. a. Betooveren , Bekoren ,
Verrukleen ; to Be enchanted WITH ,
Verrukt zfin over.
nightEnchanter, s. Tove raar,, m.;
shade , Ileksenkruid o.
Enchantingly, adv. Tooverachtig, V rrukkelitk.
Enchantment, s. Betoovering , Tooverij ;
fig. Betoovering, Bekoring, Verruk
king yr.
Enchantress, s. noveraarster,, Tooveres ;
fig. Bekoorliike vrottw,, vs.
to Enchase , v. a. Indrijven.*—,Vatten,
Invatten, Inzetten , Kassen. * —, Met
gedreven werk versieren. * — , Graveren. * , Grofschilderen; I.) to — IN
gold, In goad vatten ; 2.) to - WITH,
Versieren met.
Enchenson , s. bil SPENSER Oorzaak ,
Gelegenheid , yr.
Ench;ridion, s. Handboek, o.
to Encircle, v. a. Omringen, Omgeven;
to — WITH, Omringen of 0 nzgeven met.
Encirclet, s. Ey, Kleine len ing, m.
Enclitic, s. Woordlidje dat achteraan
gevoegd wordt, a.
Enclitically, adv. Enclitisch.
to Enclose, v. a. Insluiten , In lets sluiten , to — a letter, Eenen brief insluiten. * , Insluiten , Omringen, Omsingelen. * —, Omheinen, Omtuinen ;
to – FROM, Afsluiten van.
Encloser, s. Insluiter,, Afiluiter. *
Omslag (van ten' brief ),
Enclosure , s. Ornheining , Orntuining.
* — , Be goten plants, yr.
Encomiast, s. Lofredenaar; m.
Encomiastic, adj. Lof behelzend, Lotted,
Pt-I:fund. * —, s. bsj BEN JOHNSON,
Lofretle , yr.
Encorniastical , adj., zie Encomiastic.
Encomium , s. ( pl. Encomiums, Encomia, )
Lof, m., Loftniting , yr.
to Encompass, v. a. Onivatten, Insluiten,
Omringen. * —, 0 mwandelen.
Encompassment, s. Insluiting. * —, Ultwijding , wijilloopigheid , yr.
Encore, adv. Ar,g tens, Da caps.
to Encore, v. a. op het tooneel , 2nepen
sm ten stuk te herhalen,Terug roepen.
Encounter, s. Ontmoeting , Zamenkornst.
*-,Ontmoeting i vr.,Toevallig wedervaren,
o. * —, Woordenwisseling y r., Leven-
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Schermutseling ,
dig gesprek o. *
• *—, Tweegevecht , o.
to Encounter, v. a. Ontmoeten.*--, Het
Aanvallen. * — ,
hoofd bieden. "
, Te gemoet gaan.
Te keer gnarl. *
Toevallig
zamenkomen.*—,
* , V. n.
Handgemeen worden; to — WITH, Handgemeen 5170171011 of rakes; met.
Encounterer,, s. Tegenctander,, vs.
,
to Encourage , v. a. Bemoedigen. *
Aanmoedigen Begunstigen; 1.) to—one
to
IN , Iemand aanmoedigen In ;
,
TO , lemma aanmoedigen om te. *
Aandriiven , Annsporen.
Encouragement , s. Bernoediging.
Aaninoediging, Begunstling 5 yr.
Encourager , s. Aanmoedtger, Begunsttger,, Voorstander,, m.
Encouragingly, adv. Bemoedigend, Aar,Moedigend.

to Encroach, v. n. Zich te buiten van.
Indringen , Inkruipen , Insittipen;
*
to -- ON, UPON, Inbreuk maken op (tens
antlers regt of eigendons).
Encroacher, s., als : An —ON, UPON , Iemand , die inbreuk maakt op, Schender
van.
Encroachment, s. Inbrenkmaking op tens
antlers regt of eigendom, yr.; — ON ,
UPON another's riots, Inbrenkmaking
op of Schending ran tens anders regten.
* — , Aanmatiging , yr.
to Encumber, v. a. Belemmeren, Stremmen. * — Beslommeren. * —, ( met
schulden) Bezwaren ; to-WITS, Over
laden, Overkroppen of Bezuvaren met.
Encumbrance, s. Belemmering. * —,Beslommering. * , Bezwaring( van eenen
eigendom), y r. * Overtollig bijvoegfel , o.
Encyclical, adj. veroud., Rondgaande ,
Eenen cirkel beschri/vende; An– epistle,
(in de ke; geschied.,) Een rondgaande
brief:
Encyclopedia, s. Algemeene omvang der
wetenschappen , Algemeene schat van goleerdheid , m., Encyclopedic, yr.
Encyclopedian , adj Encyclopedisch.
Encyclopedist, s. Illedearbeider aan tire
encyclopedic , Encyclopedist, 771.
Encysted , adj. in de heelk., In eenen
zak besloten, Zak...
End, s. Einde, ; An —, (verbasterd
van : on end , ) Overeind.
to End, v. a. & v. n. Eindigen; to -B y , IN, Eindigen door, in, met.
End - all, s. Besluit, o.
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to Endamage v. a. Beschadigen.
Endamagement , s. Beschadigtng, vr.,
Nadeel , o.
to Endanger, v. a. In geva,r stellen.
Endangerment, s. NJ SPENSER , Gevaar,, a.
to Endear, v. a. Bemind maken; to To Bemind maken bij.
Endearment, s. Lieftaligheid, Beminnelijkheid, vr. *
Het bemind zijn.
Endeavour, s. Poging, vr.
to Endeavour, v. a. Ondernemen, Beproeven. * —, v. n. Pogen, Trachten,
Streven, Moeite doen; a.) to AFTER,
Streven naar; 2.) to — TO , Trachten te, Pogen te, Itiloeite doen om te.
Endeavourer, s. Die poogt, streeft ,
tracht , zie Attempter.
Endecagon, s. in de meetk., Elfhoek, m.
Endeictic , adj. Vertoonend.
Ende;xis , s. Aanduiding, Aanwijzing ,
Vertooning, vr.
Endemial, Endemic, Endemical, adj. Inheemsch. *—, bijz. gebr. van ziekten, die
hare oorzaak in de gesteldheid van het
land hebben, Plaatselijk, Inlandsch,
Land ...
to Endenize, v. a. bij CAMDEN, Vrijmaken , zie to Enfranchise.
to Eudenizen, v. a. ( eenen vreenideling)
Het burgerregt geven, Naturaliseren.
Ender, s. Voleindiger, Voltooijer, m.
Ending, s. Besluit, Einde, Slot. * —,
Eindwoord, o.
Endive, s. zekere plant, Andijvie, vr.
Endless, 'adj. (Eudlessly , adv.) Eindeloos , Oneindig.
End'essness, s. Eindeloosheid , Oneindigheld , vr.
Endlong, adv. Regtuit. * —, In de
lengte.
Endriost, adj. Perot, Verwijderdst,
to E )(low, v. a. Van een' bruidschat vestZion. * —, Voolzien (van), Begaven,
Beg.lstigcn; to - WITH. Begiftigen ,
Begaven of Vert-liken met, (Iemand lets)
schenken.
to En,iower, v. a, bij sommige vroegere
schrij,ers, zie to Endow.
Endower, s. Schenker, Gey er, m.
Endowment, 8. Begifttging. * —, Schenking. * —, Gave (naar ziel of ligchaam), Natuurgave, Begaafdheiti,vr.
to Endue , v, a. Begaven (bijz. met betrekking tot zedelifle vermogens),
giftigen ; to - WITH, Begiltigen of
Begaven met.

ENFO
Endurab l e, adj. Dragelijk Lijdelijk
Duldbaar.
Endurance, s. Voortduring, Voortdurendheld. *
L2,:itlzaamheid , vr. *— ,
*
Lijdende toestand,
veroud.,
Uitstel 5 o.
to Endure , v. a. Lijden , Ondeigaan.
—, Lt)den, Dulden, Verdragen.
* — 5 veroud., Vervolgen. * , v. n.
Duren. * —, Het dalden of uitstaan;
to — TO see , Het uitstaan te zien.
Endurer, s. Die uitstaat, Lijder. * —,
Volharder , m.
Endwise, adv. Overeind , Regtop.
to Enecate, v. a. bij HARVEY Dooden,
Ombrengen.
Eneid, s. Eneide (van Virgilinc), yr.
Enemy, s. Vijand , tn., V/iandin, yr.
*
bij Gbdgel., PVand, Booze, Duivel , m.
Energetic, Energetical , Energic, Energical, adj. Kt achtig. —, Krachtdadig.
to Energize, v. a. Kracht ann... geven.
Energiser, s. Die of Da; kracht aan ices
gee ft.
Energy, s. Kracht, Werkkracht. * —,
Klein van betoog, Kracht van rode.
* Geestkracht, Levendigheid, vr.,
Leven, o. ,
to Enervate, v. a. Verzwakken, Versleipi)en, Ontzennwen.
Enervate , adj. Verzwakt , Ontzenuwd,
Zenuwloos.
Enervation, s. Yes zwakking, Ontzenuwing , Verslapping. , Verzwakking,
Verzwaktheid, Zwakheid, Vet11/11.1dheld, vr.
to Enerve, v. a. bij MILTON, zie to
Enervate.
to Enfeeble, v. a. Vei zwakken.
Enfeeblement, s. Velzwakkin ,z, vr.
to Enfeoff. , v. a. (spreek Enfef,) Be'cozen, Met een leen begiltigen.
Enfeoffment, a (opt eek Enfelment ,) Beleenieg, Begl"Piging met een leen , vs.
* — , Leenbrief, m.
to Enfetter, v, a. bij SHAKO?. Kluisteren, Boeijen.
Enfilade , s. in het krilgsw. , Regtlijnig9
doortogt, 111. * -, R.ij, Suite, vr.
to Enfilade, v. a. In cease regte lijn bestriiken.
to Enforce, v. a. Sterken. Versterken,
Kr acht bijzetten. * — , filet dwang of
Net geweldverkrijgen. *—, Net kracht
van redenen aandringen, Dr ingen ; to

ENFO
- TO, a.) Dringen tot ; b.) Dringen
om te. * —, veroud., Bewijzen. * — ,
v. n. veroud. , Met kracht beproeven.
Enforce, s. bij MILTON , Kracht , yr.
Enforceahle, adj. flan to dringen.
Enforcedly, adv. Door dwang of geweld,
Niet yrijwillig.
Enforcement, s. Geweld, o. *—, Dnt'ang,
tn. *—, Bekrachtiging, yr. * —, Klemmend betoog, 0., Aandrang, m. * —,
Dringende noodzakelijkheid, yr.
Enforcer, s. Die iets met geweld verkrijgt, enz., zie to Enforce.
Enfouldred, adj. bij SPENSER, Met bliksem gemengd.
to Enfranchise, v. a. Met het burgerregt begiftigen. * —, (eenen y reemdeling) Naturaliseren. * —, Vrij maken, Van slavernii bevrijden. * —, In
Yrijheid stellen, Van hechtenis ontslaan.
Enfranchisement, s. Naturalisatie. * —,
Bevrijding van slavernij of gevangenis , vr.
Enfranchiser, s. Die vrijmaakt, enz., zie
to Enfranchise.
to Engage, v. a. Verbinden (tot eenige
verpligting). * — ,Verbinden, Verpanden. * —, Bezig louden. * —, Nopen, Geneigd makes. * —, Overhaten,
Overreden. * —, In eene zaak inwikkelen, Doen deel nemen. * —, Bevechten; I.) to — men FOR service, Manschappen voor de dienst aanwerven ; 2.)
to - IN , Wikkelen of bets ekken in ;
3.) to — TO, a.) Perbinden aan, voor;
b.) Ol'erhalen of Bewegen om te. *—,
v. n. Vechten, Slag lever en ; to' —WITH,
Zich in een gevecht inlaten met. * —,
Zich met eerie zaak bemoeijen * —,Zijn
wooed geven.
Engagement, s. Verbirdtenis. *—, Verpanding. *—,Bezigheid. *—, Bezighouding. *—, Beweegteden, yr. *— , Gevecht, o,
Engager, s. Iemand, die eene yerpligtende akte onderteekent, (gelijk de par
lementsleden onder Cromwell,) m.
Engaging, adj. (Engagingly, adv.) Innenzend.
to Engaol, v. a. Kerkeren, zie to Enjail.
to Engarland, v, a. hi]. SIDNEY , zie to
Encircle with a garland.
to Engarrison, v. a. Bezetten , Met be.
zetting (garnizoen) beleggen.
to Engender, v. a. Voortbrengen, Telen.
* — , Voortbrengen, Veroorzaken , 14a
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zich ;leper'. * —, v. n. Voortgebragt
worden, Geboren warden. * —, Paren.
En genderer, s. Teler, Voortbrenger, rn.
to Engild, v. a. bij SHAKSP. , zie to
Gild.
Engine, s. Werktuig, o. , Machine, yr.
* —, inzond., Brandcpuit, y r., zie
Fire -engine. *—, Middel, o. *— ,
Kunstgreep, List, yr. * —, Bewerker,
m , Werktuig, 0.
Engineer, s. in het krijgsw., Ingenieur.
* —, Vervaardiger van machines, m.
Enginery, s. in het krijgsw., Genie, Ingenieurskunst , .drtillerie- of Vestingbouwkunst, yr. * —, Oorlogstuig , o.,
4; tillerie, yr.
to Engird, v. a. Omgorden; to—WITH,
a.) Orngorden met ; b.) Omgeven met.
Engirt, adj. Omgeven.
to En g irt, zie to Engird.
English , adj. Engelsch ; An — woman,
Eene Engelsche. * — , Engelsch, o.,
Engt lsche teal, yr.
to English, v. a. Verengelschen , In het
Eragelsch vertalen.
Englishman, s. Engelschman, rn.
to Englut , v. a. Opzwelgen, Inzwelgen,
Inslokken. * —, Oppropten, Overmatig
opvullen ; to - WITH, Vullen of: Overladen met.
to Engorge, v. a. Inzwelgen, Inslokken.
* —, v. n. Zwelgen, Vs eten.
En gorgement, s. Zwelgen, VI eten, o.
to Engrail, v. a. Inkerven.
to Engrain, v. a. boj SPENSER, In de
wol rersven.
to Engrapple, v. n. Handgemeen warden;
to — WITH, Handgemeen warden met.
to Engrasp, v. a. Grijpen.
to Engrave, v. a. In plant of bout snijden , Graveren; fig. in het geheugen
prenten ; i.) to - IN, Graveren in;
fig. Griffelen ofPrenten in; 2.) tO ON the mind, In het geheugen prenten ;
3.) to — stones WITH names, Namen
op steenen graveren. * —, bid sornmige
oude schrifvers , Begraven.
Engravement, s. veroud. , zie Engravery.
Engraven, parr., zie to Engrave.
Engraver, s. Plaatsnijder, Graveur, m.
E,Igravery, s. veroud., Graveerwerk , o.
Engraving, s. Graveerkunst , yr. *--,
Graveerwerk , o., Gravure, yr.
to Engrieve, v. a. Grieven, Kwellen.
to Engross, v. a. =leer: Verdikken,
Dik maken. * —, bij SHAKSP. , Vet
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thans: wl:iden; to - ON , UPON, tEtwiiden
maken, Doen opzwellen, *
Opkoopen. * , Bezig houden, Wegne- over.
men; to — the conversation, Bet wool d Enlargedly, adv. I7ergroot.
alieen voeren. *—, be regtsget., Grosse- Enlargement, s. Vertneerdering. * —,
* , Vet grootende voorren, Met ruin; schrift in het net brengen. Vergrooting.
stelling , OverdrUving. * , UitbreiEngrosser, s. Opkooper, nt.
Engrossing, s. Opkoopen. * —, Grosse- ding. *—,Ultwiiiiing, yr. ; — ON, Upon,
ren , o.
Uitwijd;ng over. *
In vreheiastel,
Engrossment, s. Opkooping, vr,
to Enguard, v. a. be SHAKSP. zie to Enlarger, s. Vergrooter. * — , Uitbroider, in.
Guard.
to Enhance. v. a. oudtijds: Ontheffen. Enlarging, s. Vergrooting , Uitbrei* 5 thans: Bevarderen , Verhoogen , ding, vr.
Tot hooger staat brengen. * —, In aan- tc, Enlight, v. a. Verlichten, Met Pat:
zien doen toenemen. —, Hoogen, ifoo- voorzien.
Vetzwaren.
to Enlighten, v. a. Verlichten ; fig. Vetger ptijs bieden. *
, VervrolUken ,Opgeruimd
Enhancement, s. Meneming in waat de. lichien.
maken.
* , Verzwaring 5 vr.
Enhancer , s. llooger, Enlightener, Verlichter, (die met
Enharmonic, adj. in de toonk., Enhar- licht vow ziet , of die tneerdere kundigmonisch, Door 4-watttoonen vool tgaande. heden verschaft ,) tn.
Enigma, s. Raadsel, o. to Enlink , v. a. Aaneen klinken, rlanEnigmatic , Enigmatical , adj. (Enigma- een schakelen , Schakelen; to — TO
tically,adv.)Raadselachtig,Onduidelifk. Verbinden met.
Eniginatist
Raathelmaker. *—, Rand- to Enlist, v. a. in de kt egsdienst , Aannemen, Aanwerren.
selachtig gran, m.
to Enigmatize, v. 0. In raad,els spreken. Enl'stment, s. ilannemen, Aanwerycn,o.
to Enjail, v. a. In de gevangenis zetten. to Enliven , v. a. Verlevendigcn. * ,
to Enjoin, v. a. Bevelen, Gelasten, Voor- Vervrolij-ken.
schtiiven, 0/ di twat; to — a thing ON Enlivener, s. Vervroli/ker,
one , Iemand ices opdrqgen , oitleggen, to E11111CF11, v. a. Li een net winger
Verstrikken.
aanbevelen , voorschrii ven.
Enmity, s. Viland.; chap ;
- AGAINST,
Enjoiner, s. Lastgi.ver, 1.12.
Kfan'd,chap tegen ; 2. ) - BETWEEN,
o.
Enjoinment, s. veroud.,
to Enjoy, V. a. Genieten. * —, Het Vt:tandchap tusschen ; 3.) —
viuchtgebruik van .
hebben. * — , Vii gndsehap met. * — , Invaadwthigals : to — one's self, GCIlOt hebben, held' — Tegenst yvr.
Zich verheugen; to — one's self UPON, Enneagon, s. in de tneetk., Negenn. bU AILL- hook ,
Zich vergasten aan. *--,
Enneandrian, adj. Negenmannig.
TON Een gelukkig linen
Enjoyable, adj. Voor Least vatbaar. *—, Enneapetalous, adj. van blaemen, Negenbiadtg.
Genot verschaffende.
Enneatical, adj. Negende ; — day ,
Enjoyer, s. Genie,;er,
Ge- gende deg (eener
-- year, .1VeEnjoyment, s. Gellieting, vr. *
Vruchtgebt uik, o.
gende jaar (van iemands ouderdon)). o.
not. *
to Enkindle, v. a. In brand sicken, Aan- to Ennoble , v. a. Adelen Tot den eidelA,nsteken, De harts- stand rerhcffen.
— , Vet edeien, Edesteken. *
ogten gaande make,;, Outviammen. ler ;raker;.
Ennoblement, s. Vet-lief:lig tot do; adelAansporen, Aanzetten.
*
stand. *—, Vet edelibg, vr.
to Eulaid, v. a. Lai deren,Spekken.
to Enlarge, v. a. Vet meet deren. * , Ennui, s. Vet veling, yr.
be hoGreeter maker;, Vergrooten.
— , Enodation, s. Onanooping, *
Vergrooten , Granter voorstellen, data verniers, Aft4ding der knobbel, aan
" , Utbrei- boomer, Snoeülng, vr.
het is , Overdrijven.
*— , Enode, adj. to de plantk., Zonder knooden. * —, Ira vrijheid stellen.
"—, ; en of noes ten, Glad.
vieren, Niet verhindet en.
* , Uit Enomoty, s.
• n. Greater warden.
aude Lacedemon
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Bende Tan twee en dertig krijgslie- FoR service, Poor de kriigsdienst opsehrifven ; 2.) to - IN a list, Op ecru
den, yr.
Gude schrisi vers,
Onregel- lijst schrifren. *
Enormity, s. Ongeregeldhei
Inwikkelen, Inrollen.
, Snoodheid.
*—
watighcid. *
Enroller, s. In3chrli ver, tn.
Ijseiljke misdaad, 11Sekkheid,vr.
Enormous, adj. (Endrmously , adv.) Enrolment, s. Register, o., Rol, yr.
Ongeregeld, Onregelmatig. * — , Bo- to Enroot , v. a. Diep planter; of poten,
Ten mate groot. 4 —, Ira eenen ongewo- Doen wortel vatten.
to Enround, v. a. Omringen , °nevem.
nen grand snood, Ifsek/k.
* , in de scheik.,
* —, Ens, s. Wezen,
Enormousness, s. klselijkheid.
Quintessentie, yr.
Ifselijke snoodheiel , y r.
Enough, adj. & adv. (spreek enuf,) Ehsample, s. veroud., VOorbeeld(terna.
Genoeg; prov. — is as good as a feast, volging), o.
Het genoegen is het al; zie Enow. *--, to Ensample, v. a. veroud., Ells een
int. Genoeg ! fiend op. * — , s. Ge- voo, beeld yoorstellen.
to Ensanguine, v. a. Bebloeden,
noeg, o.
bleed bedekken.
to Enounce, v. a. Aankondigen. *
, to Enschedule, v. a. Op eene cell zetten.
Uitspreken.
Enow, adj. Genoeg. .Aanm. Eertistds 1 to Ensconce, v. a. Omsclzansen.
Enow ale een merry. van Enough Ito EBSCalll , v. a. Omzoomen.
gebezigd , en is allengs in onbruik ge- Enseamect, adj. bij S PAKSP. , Vet.
bij SHAKSP. , ToemakeI nk enough and pens enow, to Ensear, v. a.
schroeijen, zie to Sear.
Inkt genoeg en pennen genoeg.
Ensemble , s. Geheel, Ensemble, o.
En - passant , adv. In het voorbifgaan.
to Enrage, v. a. bij SPENSER. zie En- to Enshield, v. a. Net een scald dekken.
root. Enshield , adj. hi' SHAKSP. zie Ento Enrage , v. a. Verwoed waken, Woe- shielded.
dend maken; a.) Enraged AT , Woe• to Enshrine, v. a. Als lets heiligs in
dend over; 2.) Enraged WITH, Woe- eene leas zetten.
Ensiferous, adj. Een zwaard dragend.
dend op.
v. n. Verwoedworden.
Ensiform , adj. Zwaardvormig.
to Enrange, v. a. In eene rt./ stellen.
, in loot
Ensign, s. Standaard, m.
to Enrank , v. a. Scharen.
kris/gm., Vatt!'del, Vendel , o.
Enrapt, adj. Verrukt.
Bekoren,
PerVaandrager,Vaanfonker,
Vaandrig,
tit.
to Enrapture , v. a.
* --, Onderscheidingsteeken, o.
rukken.
to Enravish , v. a. Tot geestvervoering Ensign-bearer, s. Vaandrager, Vaanicmker, Vaandrig, tn.
toe verheugen, Vet rskken.
Enravishment , s. Geestyervoering van Ensigncy, s. Vaandrigsplaats, yr.
to Enslave, v. a. In slavermi btengen;
vreugde, Verrukking, y r.
to Enrheurn, v. n. tv HARVEY, Verkon- to — TO vice , Een' slaal van de ondengd maken.
den worden of zjitt.
to Enrich, v. a. Verrijken, Rijk rnaken. Enslavement, s. Slavernij, vr.
to — WIT II, Verrijken met. * — ,Ver- Enslaver, s. Die tot slavernij brengt ,
rijken , Met eene vermeei dering van iets °fide, drukker,
Ptuel;tbaar to Ensnare, v. n. Verstrikken, zie to
nuttigs begiftigen.
*
Entrap; I.) to — one ABOUT, Iemard
waken.
omstrikken ;
Ornstrik.
to —
Enricher, s. Verrijker,
Enrichment , s. Vetrifking, yr., zie to ken of Betooveren met.
Ensnarer, s. Verstrikker,
zie InEnrich.
veigler.
to Enridge , v. a. filet voren maken.
to Enritig, v. a. bijStimisP., Omringen, to Ensphere, v. a. In een' bal sluiten.
— Rand waken.
Net eenen ring orngeven, zie to Ento Ensue , v. 2. Vervolgen, Navolgen.
circle,
*
—, v. n. Ten gevolge van lets goto Enripen , v. a, Rijp maken.
to Enrobe, v. a. Kteeden ; to - WITH, bonnets, Volgen ; ro - UPON, Voigen op.
to Ensure, v. a. Verzekeren, Zeker maTooijen met,
to Enrol, v. a. Opschrifren ; I , ) to
ken. *
inzond. b koopl., zie co
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Insure , gel0 het thans algemeen gedt.
,chreven
Entablature, Entablement, s. in de bouwk.,
Bovenste gedeelte eener zuil, botaande
tilt den onderbalk of architraaf, het
f ries, en den ki ans of karnies. * — ,
Rollaag , (bovenste laag steenen van
eenen nottur,) y r. * Planken
vloer,, m.
Entail, s. in regten, Voorwaardelijke
overgang van een leengoed op eenen
erfgenaam. *—, Onvervreemdbaar erf
goed , Fideicommis , o. * Bepaalde
opvolging in het bezit van een good, yr.
to Entail, v. a. Den overgang van een
leen op eenen ei fgenaam (naar zekere
voorwaarden) bepaien; a.) to — ON,
Nededeelen of Geven aan (als een onvervreemdbaar jets ); 2.) to — something TO one, Jils een onvervreemdbaar good aani iemand schenken.
to Entame, v. a. Temmen.
to Entangle , v. a. Ineen watrelen, In
de war waken. * — , Verlegen waken,
In de klem brengen. * —, Door listige
vragen verstrikken; I.) to —. IN, Verwarren in; 2.) to — WITH, Kwellen met.
Entanglement, s. IneenwarreVssg, Ver, VerIegenheid, yr.
warring. *
Entangler, m. Die verwart.
to Entender,, v. a. bij YOUNG, zie to
Mollify.
to Enter, v. a. Inkomen, Intreden,
g a an , Inrijden, Invaren. —, in eentge
bezigheid, leerwiize of maatschapiij
* —, Opschrif ven. * —, Ziangeven, Doen oprchriiven, als : to —
goods at the customhouse, Goederen aqua
het tolkantoor aangeven, * —, v. u. Inkomen, Intreden, Ingaan, Inrijden, invaren ; I.) to -- INTO, a.) Gaan of
komen in; b.) Indringen in; c.) Bekomen , Kruigen ; d.) Een deel tit tmaken van; e.) to — INTO, Begri4Pen;
ook fig. In jets komen , In jets to eden;
als : I cannot — into that business , Ik
kan in die zaak niet treden 2.) to
a door, Door eene deur bin-THROUG
nen gaan ; 3.)to—, UPON, a.) Intreden;
He had just entered UPON the age of
twenty, Hij was joist zijn twintigste
jaar ingetreden ; b.) ilanvaarden, Beginnen ; to — UPON an estate, Een
landgoed aanvaarden.
Enterer, s. Die intreedt, versehijnt (b.
voor de eei-,te maal in do wet gild ),

Entering, s. Ingang,*m.
Liesin de beak.,
Enterocele , s.
break, yr.
Enterology, s. in de ontleedk., Beschriiving der ingewanden, yr.
Enteromphalos, -s. in de heelle., Navelbreuk, vr.
Enterparlance, s. Onderling gesprek.
Gesprek, Onderhond , o.
*
Enterpleader, s. in regten, Tusschenpleiduos, o.
Enterprise, s. Onderneming, yr.; An —
UPON (one), Eene onderneming tegen
(iemand), yr.
to Euterpgise, v. a. Ondernemen.
Enterprise , s. Ondernemend man , Oadernemer, on.
to Entertain , v. a, Onderhouden (met
gesprekken). * — , Onthalen , Te gast
housden , Met gastvrijheid herbergen.
Vermaken, Verlustigen; to Be entertained AT something, Zi,h met iets
thenst houden of
vermaken. *
hebbea. * Voeden, Koesteren; (doch
enkel in den fig. zi;s, als :) to — an ill
opinion of one, Kwade gedachten vas
iemand Voeden.
Entertainer, s. Onthaler, Gastheer. *—,
Ondet bonder. —, Die vermaakt ofverlustigt ,
Entertaining, adj. ( Entertainingly, adv.)
Onde, houdend, Vermakell:/k.
Entertainment, s. Onderhoud , Gesprek.
*—, Onth3al, Gcs,tmaal, o. *—, Gast— , Verlustiging
vrije herbergtng.
vr., Tijdverdrijf, o. * — Klacht, vr.,
- , Stout van hem,
—,
Kluchtspel , o.
* - Bedie in diemt of loon is.
dienstbodea of loontrekkentaljrag
den , yr.
Entertissued, adj. Dooreengeweven.
Entheastic, adj. Goddeiijk krachtig.
Entheat, adj. veroud. , zie Enthusiastic.
to Enthrone , v. a. Op een' croon zetten,
Met koninklilke mngt bekleeden,
Enthusiasm, s. Dweei,erij, Geestd, ijveril.
Hartstogtelitk* , Geestdrift. *
heid, yr.
Geestdrijver,
Dweeper.
Enthusiast, s.
* — liverige voo stander, m. ; An —
music, Iemand, die eene bijz,ondere
liefde voor de muzijk heeft. Drif
tige partijkiezer, on.
Enthusiastic , Enthusiastical , adj. (EnGeestthijvend.
thusiastically, adv. )
HartstogNet gestdrifs. *
*
te;;.A.
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Enthymematical, ad.. Tot eettenthymeme

In de kletn brengen , In verlegenheid
In eenen. * — , Bens vlieg all/at:gen.
to Entreat, v. a. Dringend smeeken,
Bezweren. * —, Door verzoeken geneigi
makers. * —, veroud., Behandelen. *—,
v. n. Een verzoek doen.
Entreat, Entreatance, s. veroud., zie
Entreaty.
Entreater, s. Smeekeling , Verz'lker, m.
Entreative , adj. Onderhandelend.
Entreaty, s. Dringend verzoek, o., Be-

behoorende.

ao5

s, in de redek., Sluitrede
nit slechts twee voorstellen bestaande,yr.
to Entice, v. a. Verlokken , Verleiden,
Lokken ; to — TO , Verlokken tot,
Enticement, s. Verleiding , Verlokking ,
yr.; — TO sin, Verlokking tot zonde.
* —, Aanloksel, o.
Ent I cer, s. Verleider,, tn.
Enticingly, adv. Verleidelilk.
dc, yr.
Entierty, s. veroud., zie Entirety.
Entire, adj. Geheel, Onverdeeld. * — , Entremets, s. Tusschengeregt , o., Kleine
Geheel, Heel, Niet gebroken. * — , schotel , en.
Volkomen; An — affection, Eene volko- Entrepot , s. Pakhuis ,Entrepdt , o.
?Ilene geneigdheid. * —, In voile kracht. Entry, s. Ingang, (de plaats waardoor
* —, Opregt , Hartelijk. *—,Getrouw. men zngaatom.*-2 Ingang, ni.,Intrede , (bojz. plegtige intrede,) yr., Intogt,
Entirely, adv., zie Entire.
Entireness, s. Geheelheid. . —, bij nude m. * —, Intrede, Aanvaartling. * —,
schrtivers , Opregtheid. * — , Gemeen- Iaschrijving (in een register), vr.
to Enubilate, v. a. Ontwolken.
zaamheid , yr.
Entirety, s. Geheelheid , vr. * —, Ge- to Enucleate, v. a. Ontwarten, Verklaren.
heel , o.
Entitative, adj. Op zich zelf beschouwd. Enucleation, s. Ontwarring, Verklaring,
to Entitle , v. a. Met eenen the/ veree- Opheldering , Uitlegging , yr.
ren. * — , Titelen. * —, Met een op- to Enumerate, v. a. Optellen.
schrift voorzien. * —, Beregtigen ; to— Enumeration , s. Optelling, yr.
one TO, Iemand regt ofAanspraak geven Enumerative, adj. Opteilend.
op, lemand het regt geven op ; to Be end- to Enunciate, V. a. Uiten, Uitdrukken,
Vet klaren , Te kennel; geven, zie co
tied TO, Geregtigd zi:in tot.
Entity, s. Zijn, Aanwezen.* — ,Wezen, Enounce.
TV,zenlijke , (de bijzr,ntlere wijze van Enunciation, a. Verklaring , yr. * — ,
zijn ; de gezamenligee eigenschappen, die Narigt, o. * — , Tekennengeving.
noedzakelijk met cenig ding verknocht * — 5 Citspraak , Voordragt , yr.
Enunciative, adj. (Enunciatively, adv.)
zijn,) o.
Te kennen gevend , Verklarend.
to Entoil, v. a. In het net krijgen, Omsti ikken; to — WITH , Omstrikken of Enunciatory, adj. Klank bevattende.
to Envelop, v. a, Inwikkelen , On:winOmgeven met.
to Entomb, v. a. In een graf leggen , der'. * — Verbergen, Hullen. * — ,
Voeren, lliet veering voorzien ; T. ) to Begraven.
IN , a.) Wilekelen in ; b.)Verbergen in;
Entombment, s. Begrafenis , vr.
2.) to — WITH, a.) Omwikkelen met ;
Insectenkenner,
Entomologist , s.
, tn.
Entomology, s. Insectenkennis, y r. (yr. b.) Van binnen bekleeden of Voeren met.
Entortillation, s. Inwikkeling, Winding, Envelope, s. Omslag , (datgene /vat om
Entrails, s. piur. Ingewanden, o. meet v. iets heen geslagen is ,.) tn.
Entrance, s. (van to Enter,) Toegang, Envelopment, s. Inwthketing. * — , In(regt van ingang). * — , Ingang, (het sluicing; fig. Verwarring , Beslornmeingaan; in geval van plegtigheid: In- ring , yr.
trede). * — , Ingang, (de plaats , door to Envenom, v. a. Vergiftigen , Vergifwelke men ingaat ,) en.; I.) - INTO, tig waken. * —, Tot toorp aanzetten ,
Ingang in ; 2.) - OF , UPON , Aanvang Verbitteren. * —, Hatelijk waken.
of Begin van; 3.) - UPON, 4anvaar- to Envermeil, v. a. bij MILTON, Rood
verwen.
din evan.
to Entrance, v. a. (van Trance ,) In Enviable, adj. Benijdenswaardig.
Envier, s. Benijder,, us.
geectvervcering brengen.
to Entrap, v. a. In eene valkrijgen; fig. Envious, adj. Njdig, ilfgunstig ; a.)

Enthymeme,
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ENVI

AT (sours ook, doch minder goed
AGAINST) one , Toornig op Fernand; 2. )
- OF a thing, Toornig of Boos over iets.

Enviously, adv., zie Envious.
to Environ , v. a. Omsingen, Omgeven.
Omsingelen.
*
Environs, s. pl. Ommestreken, y r. nem
Envoy , s. Zendeling, * ,bijz. gezant
van ininderen rang dan een ambassadeur,
Afgevaardigde , .En y oye , in. (yr.
Envoyship, s. Waardigheid van envoye ,
to Envy, v. a. Benijden. * —, v. n. veroud., Afgun.stig
e, Nijdig zijn.
Envy, s. Najd m., Afgunst , y r. *—,
Illedediuging, yr. *
Nailver,,
y r.* —,
Haat ,
to Enwheel , v. a. iioj SHAKSP., Ornvatten , Omgeuen, Omsingen.
to Enwomb, v. a. boj SHAICSP., Bezwangeren; Enwombed OF a child, Van een
kind zwanger. *
Begraven.
Eolian, adj. Eolisch. * —, Van EoLus
(den god der winden); — harp, Wind.
harp, Eolushorp , yr.
Eolipile, s. zekere natuurkundige bThas, met een' hollen kogel tun het eene
einde , die, half met water gei'uld en
aan het vuur blootgesteld, bij tusschenpoozen , terwijl bet water beet woe dt ,
kouden wind door de pijp doet uitgaan.
Eon, s. Eeuwige y olmaaktheid, yr.
Epact, s. in de tijdrekenk., Verschil tusschen het zonne- en het maanjaar, o.,
Epacta, yr.
Eparch, s. Landvoogd eener provincie, m.
Epaulet, s. Epaulet, Yr.
Epaulment , s. in de vestingb., Borstwering , yr.
Epenetic, adj. Lovend , Roemend , Prijzend.
Epenthesis, s. in de spraakk.,Invoegin7
van eene letter of lettergreep in het midden van een woord.
Epergne, s. Pronkschotel, ns.
Epha, s. zekere Isralitische moat.
Ephemera, s. in de geneesk., Eendaagsche koorts, (die slechts eenen dog duurt,)
5 in de seat. hist., Haft,(zeker
vr. *
gekorven diertje, dat slechts eenen dog
leeft), o.
Ephemeral , adj. Slechts eenen dog doEphemeris, s. (pl. EphemeriOes,)Dagboek , o. * —, Tafel van de dagelijksche
stone/en der planiten, yr.
Ephemeris~, s. Planeetlezer,, ns.

EPIG
Ephemeron-worm , s. zekere worm , die
slechts eenen dag leeft, Haft, o.
Ephialtes, s. Nachtmerrie , yr.
Ephod, s. zeker joodsch priestersieraad,
soort van gordel.
Ephor,, s. eene der vier overheden van
bet Dude Sparta, Ephor,, m.
Ephoralty, s. Ephorschap, o.
Epic, adj. Verhalend ; bijz. gebr. in: An
— poem ,Een heldendicht Een episch
gedicht , o.
Epicede , zie Epicedium.
Eoicedian, adj. Treurig, zie Elegiac.
Epicedium , s. Rouwtitcht , Treurdicht,
Lijk.dicht 0., Liikrede, yr.
Epicene, adj. in de spraakk.,Gelijkslachtig.
Epiceraseic , s. Middel tegen de seherpte
der vochten in het ligchaam , o.
Epictetian , adj. Van Epictetus.
Epicure , s. Epicurus, (zeker Dud wijsgar ;) fig. iemand, weike de hoogste
waarde in zinneliike genietingen stelt ,
Epicurist ,
Epicurean, adj. Epicuristisch; fig. Wellustig. *
s. Epicurist ,
Epicureanism, s. Gebechtheidaan de leer
van EPICURUS, vr.
Epicurism, s. Leer van Epicurus; fig.
Wellustigheid,Najaging van zinnelijke
genietingen, vr.
Epicycle, s. in de sterrek.,naar het stetsel van Ptolon2eus , Kleiner baan,welke
in den weg ei-ner planeet door deze
words medegevoerd, doch Sevens door
eigene beweging rondom hater middelpunt, de planeet zelye eenen kring doer
beschrojven, yr.
Epicycloid, s. in de meetk., lifts, die
beschreren wosdt door de roortgaande
onmenteling van eenen cie kel latigs den
on:trek van eenen grooteren citkel,
cycloide, yr.
Epidemic, adj. Aanstekend,Besmettellik;
fig. Vele navolgers vindende. * , s.
Heerschende , Aanstekende of Epidemische ziekte, Epidemic . yr.
Epidemical, adj., zie Epidemic.
Epiderrnid, Epidermidal, adj. Van de opperhuid of schors.
Epidermis, s. in de ontleedk., Opperhuid.
* —, van planten, Schors, y r., Bact, m.
Epigastric, adj. in de ontleedk., Bij den
onderbuik gelegen, Onderbuiks
Epigee, Epiget,m, s. Naaste punt bij de
aarde in de boon eener planeet, a.
Epiglottis, s. Strotklep, vr.

EPIG
Epigram , E. Puntdicht , o.
Epigrammatic, Epigrammatical , adj. Op
de . wijze van een puntdicht , .dis een
pvntdicht.
Epigrammatist , s. Puntdichter,, in.
Epigraph, s. Opschrift (als op een standbeeld) , o.
Epilepsy, s. Vallende ziekte, yr.
Epileptic, adj. Diet de vallende ziekte
behebd. * — ,
, Van de y allende ziekte. *
s. Lijder aan vallende ziekte, In.
Epileptical , adj., zie Epileptic. (yr.
Epilogism , s. Berekening, Overrekening,
Epilogistic, adj. Ells of Van eenenarette.
to Epilogize , v. n. Eene naredehouclen.
*
Kortelijk zamenvatten wat door
anderen gezegd is.
Epilogue, s. Narede , yr.
Epinicion, s. Lefzang op cone overwinning , Zegezang,
Epinyctis , s. in de heelk., Zweer aan den
hoek van het oog, yr.
E piphany, s. DI iekoningendag, m.
Epiphonetna , s. in de welsprek., Korte
volzin, waarin, bij wijze van vitroep ,
het hoofddenkbeeld, dat uit het gezegde
spruit , zamengevat is, m.
Epiphora, s. in de heelk., Ontsteking der
oogen , vr.*—, Loopen tier oogen, Traanoog , o.
Epiphyllospermous, adj. van planten, Het
zaad op den rug der bladeren dragend.
Epiphysis, s. in tie heelk., .daneengroeijing van beenderen , yr.
Epiploce, s, in tie welspr., fignur,, bij
Welke men al krachtiger en krachtiger
gezegden bezigt, dock zoo dat elk derzelve uit het onmiddellijk voorgaande
yoortyloeit.
Epiploon, s. Dartnnet , 0.
(yr.
Episcopacy,s.Bisschoppelijkewaardigheid,
Episcopal, adj. Bissehoppelfik.
Episcopalian, adj., zie Episcopal. *— ,
s. Aanhanger,,m., of Lid der Engelsche
kerk, o.
Episcopally, adv., zie Episcopal.
Episcopate, s. Bisdom , o.
Episode, s. Ingelascht verhaal , znnder
hetwelk het hoofdverhaal ni et minder volledig zoude t, Tusschenyerhaal , 0.,
Episode, vi.
Episodic , Episodical, adj. Episodisch.
Episodically, adv. Bij wifze van tusschen.
yerhaal.
Epispastic, adj. in tie heelle., Blaartrekkend. * —, s. Blaartrekkend
o.
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Epistle , s. Zendbrief, Brief,m.
Epistler, s. Briefschrsjver, nt.* —,weleer in de Eng. kerk , Epistellezer,m.
Epistolary , adj. Bij rijze van brieven ,
Brief..., Door middel van brieven.
Epistolical, adj. In den vorm van een' brief.
to Epistolize , v. n. Brieven schrifven.
Epitaph , s. Grafschrift , o.
Epi thalami= , s. Bruiloftsdicht, o.
Epithem , s. in de geneesk.,Vloeibaar geneesmiddel, tint uitwendi gopgelegdwordt
0., zie Poultice.
Epithet , s. Bijvoegsel,(als door een
voegelifk woord,) om eene hoedanigheid
to kennen to geven, Epitheton , o.
Epithumetic , adj. Van den hartstogt.
Epitome, s. Verkorting, y r., Kort begrip , o.
to Epitomize, v. n. Verkorten, In eon
kort begrip brengen.
Epitomist , s. Verkorter , Kort-begripschrilrer,,
Epitrope, s. in de welrprek.,Toect,an,o.
Epizootic, adj. Met dierkthe °vet-blithelen daaraan geheckt.
Epoch, Epocha, s. Ttjtistip,Tijdpunt, 0.
Epode, s. bij dicht., Slotazang , (dievolgt
op den Zang en Tegenzang,)
Epopee s. fieldendteht , o.
Epos, s. Heldendieht , o.
Epulary,, adj. Van eon gastmaal, Feestelijk.
Epulation, s. Gastrnaal , Feest, 0.
— , s. in de
Epulotic, adj. Hee y'end.
heelle., Zamentrekkend middel, waardoor,, na de heeling, een likteeken overblifft , Heelmiddel , o.
Equability, s. Gelijk blijven aan zich
zelven, o., GelOvormigheid; fig. Gelijkmoedigheid, yr.
Equable, adj. (Equab l y, adv.) Zich zelf
gelijk blifrend , Gelifk, Onveranderlijk.
* —,Evenredig.*—,
Equal, adj.
Onverschillig. , Onpartijdig. * — ,
Geschikt , Bekraam, Berekena ;— TO,
a.) Gelijk aan ; b.) Billijk jegens; c.)
Onversehillig (voor) ; d.) Berekend
en yr. *
s. Gat.* ,
voor. *
Evenovder,, *— , Gelifkheid, yr.
to Equal, v. a. Gelifle maken. *
Evenaren. 4 , Gelijken.
Equality, s. Gelifieheid yr.
Equalization, s. GelOheid , yr.
to Equalize, v. a. Gelifle maken.
Equally, adv., zie Equal.
Equalnes c; , zie Equality.
Equal- sided , adj. Geliikzijdig.

FQUA
308
Equangular,, adj., zie kit meer gebruikelijke Equiangular.
Equanimity, s. GelOinoedigheid, Kalmte
van geest, yr.
Equanimous, adj. weinig gebruik., GeIfAmoedig , Kalm van geest.
Equation , s. in de stelk., Equatie, (de
uitdrukking van de zelfde grootheid in
twee termen, die, hoewel verschillend,
van de zelfde waarde zifn ,) vr. * — ,
in de sterrek., Equatie , (het yinden
van den waxen tijd ,) yr.
Equator, s. in de sterre - en aardijksk.,
Evenaar, Equator, m., Evennachtslijn,
Linie, yr.
Equatorial, adj. Tot den evenaar of de
unit behoorende.
Equerry, s. Stalmeester (van eenen
vorst), m.
Equestrian, adj. Te paard zittend. *
De rijkunst verstaande. * , Ridderlijk.
Equiangular, adj. Gelijkhoekig.
Equicrural , adj. Geliikbeenig.
Equidistance, s. Gelijke afstand, m.
Equidistant, adj. Op gelfiken afstand; FROM, Op gelijken afstand van.
Equidistantly, adv., zie Equidistant.
Equiformity,, s. Gelijkvormigheid, yr.
Equilateral, adj. Gelükzijdig.
to Equilibrate, v. a. In evenwigt stellen.
Equilibration , s. Evenwigr, o.
Equilibrious, adj. In evenwigt.
Equilibrist, s. , zie Balancer.
Equilibrity, s. Erenwigt o.
Equilibrium, s. Evenwigt , o. ; fig. GeIiikheid van kracht, vr.
Equimultiple, s. Getal, hetwelk met het
zelfde getal als een ander vermenigvuldigd is, o.
Equinal, Equine, adj. Van een paard.
Equinecessary,, adj. Gelijkelijk noodig.
Equinoctial, s. in de act; drilksk., Evennachtslijn, y r. * —, adj. De nachtevening betreffende. * —, Omstreeks den
tijd der nachteveningen gebeurende. *—,
In de nabiTheld der evennachtslijn.
Equinoctially,, adv. In de rigting tier
evennachtslifn.
Equinox , s. in de aardrijksk. , Nachtevening yr. * —, bij dicht., Wind,
die ten tt i e der nachteveningen waait, m.
Equinum ant , adj. Gelijktallig.
to Eqn ; p . v. a. Uitrusten, Van het noodige vocrzien ; a.) to - IN, Uitrusten
of Uitdossen ; 2.) to - WITH, Uitrnsten met, Voorzien van.

ERAD
Equipage, s. Uitrusting (van eenen ruiter), vr. * —, Rijtuig, paarden, ltStaat,
vereibedienden , enz. *
,
Gevolg, o. *
Reisbenoodigdheden,
yr. meerv.
Equipendency, , s. In evenwigt
hangen, e.
Equipment , s. Uitrusting , (vootziening
van de vereischte benoodigdheden,) yr.
Equipoise , s. Erenwigt, o.
Equipcllence 5 Equipollency,, s. Gelijkheld van kracht, yr.
Equipollent, adj. Gelijk in kracht ; —
To, Van gelijke kracht met.
Equiponderance, Equiponderancy, s. Gelijkheld van gewigt, yr.
Equiponcierant, adj. Gelijk in gewigt ;
- TO, Van gelijke zwaarte met.
to Equiponderate , v. n. In gewigt goljik zijn; to— To, Even zwaar ztjn als.
Equipondious, adj. In evenwigt gebragt.
Equisonance , s. Gerijkluidendheid, yr.
Equitable, adj. Billijk , Overeenkomstig
met de billijkheid. * —, Billijk, Tot
billijkheid genegen.
Equitableness, s. Billijkbeid, vr.
Equitably, adv. , zie Equitable.
Equitant, adj. Riidend.
Equitation , s. Rijkunst ,
Equity, s. Billijkheid, .Regtvaard'gheid,
Onpartijdigheid, vr, * , in regten,
Toepassing der wet naar
wanneer zij tweederlei toepassing mogt
toelaten, yr.
Equivalence, Equivalency, s. Gelf/kheid
van kracht of waarde, yr.
Equivalent, adj.
Gellik in kracht of
waarde ;
TO, Even zwaar als. * —,
GeliJk in beteekenis. *
s. Icts van
gelijke kracht of waarde.
Equivocal, adj. (Equivocally, adv. ) Dnbbelzinnig Tweederlei. * --, TwiffelEaqctillit:go icalness,s. Dubbelzinnigheid. *—,
Dubbelzinnige uitdrukking, yr.
to Equivocate, v. n. Zich dubbelzinnig
uitdrukken.
Equivocation, s. Dubbelzinnigheid, Dubbelzinnige uitdrukking , vr.
Equivocator, s. Die zich van dubber,zinnigheden bedient ; fig. Valschaard, us.
Equivoke, s. bij BEN JONSON, zie Equivogue.
Equivoque, s. Dubbelzinnigheid, yr.,
zie Quibble.
Equivorous , by. Paardenvleesch etend.
Era, s. Jaartelling, vr. *—, zie Epoch.
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F'RAD
Ereptation, s. Uitkruipen, Te yoorschijn
to Eradiate , v. n. Uitctralen.
kruipen, o.
Eradiation, s. Uitstraling, yr.
to Eradicate, v. a. Ontwortelen; fig. Ereption , s. Wegrukking, yr.
Tot den wortel toe uitdrijven of gene- Ergo , adv. Derhalve , Daarom, Dus.
zen, In den grond genezen, Geheei uit- Ergot, s. Spat (kip paarden), yr.
to Ergot, v. a. veroud., zie to Sylroeljen.
Eradication, s. Ontworteling; fig. Uit- logize.
roeijing , yr.
Ergotism, s. veroud., zie Logical conEradicative , adj. Tot den wortel toe nit- clusion.
droivend of uitroeijend. *
In den Erewhile, Erewhiles , adv. Eenigen tijd
s. Middel, dat . in geleden, Voor eenigen tijd.
grond genezend. *
Eringo, zie Sea - holly.
den grond geneest , o.
to Erase, v. a. Omverhalen, Slechten, Eristic, zie Eristical.
Eristical
, adj. Wederleggend.
Tot den grond toe afbreken. * —, Ult.
schrappen , Doorschrappen; to -FROM, Erke, adj. big CHAUCER, Lui.
a.) Uitdoen op ; b.) Uitwisschen, Ermine, s. Hermelijn, (zeker diertfe
en het boot daarvan,)o.; fig. RegterWisschen uit.
Uit lii ke waardigheid , yr.
Eraseable , adj. Te slechten. *
Ermined, adj. Met hermeliln gesierd.
to wisschen.
Erasement , s. Omverhaling, Slechting. to Erode , v. a. Uitvreten, Wegvreten.
to Erogate , v. a. weinig gebruik., Ult.
Uitschrapping , yr.
*
Uitwis• deelen, o.
Erasion, s. Slechting. *
Erogation , s. Uitdeeling, yr.
sching, yr.
Erasure , s. Uitwissching, Doorschrap- Erose, adj. in de plantk., Met kkine insnijdingen aan den rand, als Waren zij
ping, yr.
uitgevreten.
Ere , adv. Yroeger dan, Eer.
to Erect, v. a. Overeind stellen, Oprig- Erosion, s. Uitvreting, Wegvreting, yr.
ten. * — 5 Stichten, Optrekken, Bou- Erotic, adj. Over de liefde handelende.
wen, Oprigten, Instellen. * —, Ver- * —, s. Minnedicht, o.
Erotical, adj., zie Erotic.
Bij gevolgtrekking
heffen. *
Leiden, * Bemoedigen; a.) to - to Err, v. n. Ronddwalen, Osndwalen.
Dwalen, Dolen, (Den regten wog
INTO , Verheiren tot; 2.) to - ON, *
a.) Oprigten op; b.) Bouwen op; 3.) verliezen; ook: In eene dwaling zijn.)
Afdwalen , Van het spoor arwip.
*
Oprigten
of
Bouwen
ter
to — To,
v. n. bo MILTON , ken, (eig. en fig.); a.) to — FROM ,
eere van. *
Aidwalen van; 2.) to - IN, DwaZich oprigten, Overeind komen.
Erect, adj. Overeind staande, Regt op- len in.
,
Errand,
s. Boodschap, y r.; to Do an
staande; fig. Onverschrokken, Stout-

moedig. * Krachtig, Onverzwakt.

Eene boodschap verrigten.

Weleer, Vroeger.

Onwaar.

Errant , adj. Rondtrekkend, Ileen en weir
Erected, adj. Verheven, Edel.
trekkend, Omdwalend; A knight —,
Erecter, s. Oprigter, Stichter,
Erection, s. Oprigting, 0 yereintfitelling. Een dolende ridder.
* —, Stichting, Optrekking. * —, Op- Errantry, s. Rondtrekking. *—,Dolende
rigting, Instelling. * Verheifing. ridderschap, vr.
Errata, s. plur., zie Erratum.
*—, Aansporing, yr.
Erratic, Erratical, adj. (Erratically, adv. )
Erective, adj. Oprigtend.
Dolend, Geenen raster, koers houdend.
Erectly, adv., zie Erect.
Erectness, s. Regtopstaande houding, yr. *—, Van den regten koers afgeweken.
Erector, s. in de ontleedk., Oprigtende * 0 nregelmatig, 0 rdeloos,Ongeregeld.
Erring, adj. Dwalend, Dolend.
spier, yr.
Erelong, adv. Eerlang, Binnen kort, Erratum, s. (pl. Errata ,) Drukfout
Schrijffout, Fell, Fout, yr.
Weldra, Spoedig.
Errhine , adj. Dat opgesnoven wordt.
Eremite, s. Kluizenaar, tn.
s. Snuifmiddel, o.
Eremitical, adj. Een kluizenaarsleven *
Erroneous, adj. (Erroneously, adv )
leidend.
Erenow , adv. Voor dozen, Voorheen, Dolend, In dwaling zijnde. *—,Vahch,
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Erroneousness, s. Valschhei d , Onwaar- Escheat , s. in regten, Vervallen leen,
heid , yr.
(hetzi:/ door overlijden of door verbeurdError, s. Dwaling, Doling. * , Fout, verklaring ,) o. * Plants, waar de
y r., Inslag , m.
koning of een ander leenheer regt op
Erse , s. Taal in de Schotsche hooglan- vervallene leenen heeft, y r. * —, Beden, yr.
velschrift tot het aanvaarden van verErst , adv. veroud. of dichterl. , Eerst. vallen leenen, o.
* Weleer. * —, Tot nu toe, Tot to Escheat, v. n. in regten, /Ian den
dus verve.
leenheer of Tan den staat vervallen.
Erstwhile, adv. veroud., Voorheen.
Escheator, s. Kroonbearnbte in een grantErubescence , Etubescency , s. Rood- of schap, die acht gee ft op de leenen, Welke
aan de kroon vervallen, tn.
roswording. * —, Roodheid, yr.
Erubescent, adj. Roodachtig, Ros. * —, to Eschew, v. a. Illijden.
Blozend.
Escort, s. Geleide, o.
to Escort, v. a. Begeleiden, Blet geto Eruct, v. a. Oprispen.
leide verzellen ; a.) to — one INTO,
to Eructate, zie to Eruct.
Iemand geleiden in; 2.) to — one TO,
Eructation, s. Oprisping, vr., Boer, m.
Iemand geleiden naar.
Erudite , adj. Geleerd.
Escot, s. Belasting, vr., zie Scot.
Erudition, s. Geleerdheid, yr.
to Escot , v. a. bej SHAKSP. Iemand:
Eruginous, adj. Koperachtig.
Eruption, s. Uitbersting. * Vurig- vertering betalen. * —, Onderhouden.
held, yr. , Uitslag. * —, Vijandelije Escritoire, s. Schrijfkistfe , o.
uitval, m.
Escuage , s. Leenpligt tot krijgsdienst ,
( — uncertain geheeten , wanneer de
Eruptive, adj. Uitberstend.
Erysipelas, s. Roos, yr., St. Antonio's- leenman den hoer in persoon in den
vuur, o.
krijg moot volgen, of deszelfs slot ver.
Erysipelatous, adj. Met nitslog gepaard. dedigen; — certain, wanneer tot afkoo.
Escalade, s. in het krilgsw., Beklimming ping daarvan eene pacht ingesteld is,)
van eenen wal met stormladders , Be- Esculapian , adj. Van Esculapius. * —,
laddering , yr.
Geneeskundig.
Escalop, zie Scallop.
Esculent, adj. Eetbaar. * — , s. Eet
Escapade , s. Valsche sprong (ran een' waar,, yr.
Escutcheon, s. Wapenschild. * ,
paard), Zijsprong, m.
to Escape , v. a. Ontgaan. * —, v. n. miliewapen, o.
Ontsnappen, Vrij komen; I.) to - Escutcheoned, adj. Een wapen hebb
FROM Ontsnappen, Ontkomen; 2.) Esophagus, zie Aesophagus.
to -TO, Ontsnappen naar, V lts gt en naar. Esoteric, Esoterical, adj. fleimelijk ,
Escape, s. Ontsnapping, Vrijkoming; Geheim.
FROM OntsnaPping nit, van. * —, Espalier, s. Leiboom, Spalierboom, tn.
Ontvlugting ,Uitin eking (nit eene ge- Especial, adj. (Especially, adv.) BIIvangenis). * —, Uitvlugt , Verschoo- zonder. *
Voornaaviste.
ning. , Foist, Doling, yr. *— , Especialness , s. Bijzonderheid, yr.
Uitstapje, o.
Esperance , s. bff SHAKSP., Hoop, yr.
Escapement, s. in eene horlogie, Echap- Espial, s., Spieden , o. *
veroud.,
pement, o.
Spie , Spion,
Escargaroire, s. bil ADDISON, Plants om Espier, s. Perspieder,
slakken op to kweeken , yr.
Espionage, s. Bespieding , yr.
to Escarp , v. a. bij MILTON , zie to Esplanade, s. in de vestingbouwk., Es.
Slope.
planade , yr. * —, in den hedendaa,gEscarpment, s. Steile helling, yr., Steile seller; tuinb., Grasperk, o.
afgang, m.
Espousal, adj. Xi eerie trouwing gebruiEschalot, s. zekere plant, Sjalotte, yr., kelijk. * —, s. Verloving, Ondertrouw ;
zie Shalot.
fig. Omhelzing, .dannerning, yr.
Eschar,, s. in de heelk., Korst eenar Es p ousals , s. plur. Verloving , Trouw.
wonde , yr.
belofee, yr.
Escharotic, adj. in de heelk., Schroeijend. to Espouse, v. a. Verloven ; to — one
* — , s. Brandmiddel,o.
TO, WITH, Iemand verloven met, ten
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huwelijk geven aan. * —, Ten htzwelijk nemen, Trouwen ; fig. Aannemen,
Omhelzen, (een gevoelen of eene partij.)
Espouser, s, Verlover. * Trowel-.
* —, Onzhelzer, Aannemer, m.
to Espy, v. a. Ontdekken, (lets dat op
eeneu afstand of dat verbosgen is.)
*
Ontdekken , Te weten komen.
v. n. Op kondschap uitgaan , Bespieden.
Esquire, s. Schildknaap, fn. * —, bij de
Eng. een titel, het naast in rang beneden lien van ridder. Aanm. Om
hem met regt te mogen voeren , wordt
een jaarlijk.sch gevestigd inkomen van
Soo ponden sterling vereischt; doch
men geeft hem beleefidheidthalve aan
voorname kooplieden, enz. Men schrifft
hem achter den naam, verkort tot
Esq., en laat dan het woord Mr. weg,
als op brieven: To N. N. Esq.; zie
ook Squire.
to Esquire, v. a. 41s schildknaap verzellen.
to Essay , v. a. Beproeven, Ondernemen.
*
Beproeven, Onderzoeken; bijz.
het muntw. , Essaijeeren.
Essay, s. Beproeving, Onderneming.
Proefneming. * Proeve, (als
*
niet uitgewerkt voorgedragene verhandoling,) yr.
Essayer,, s. Beproever,, in. *
zie

to Essentiate , v. n. Het zelfde wezen

Essayist.
Essayist, s. Schriiver van proeven of korte

schetsen, m.

Essence, s. Wezen,Wezenlijke, (de card

van ices, buiten welken het nzet meer
het zelfde zijn zoude , hetzij werkelijk
aanwezig of enkel denkbeeldig,) o. *—,
Wezen, Aanwezen, o. , iVezenlijkheid,
y r., Werkelijk bestaan, o.*—,bij scheik.,
Quintessentie, vr. *—,Welriekend water, o. *
Reuk ,m.
to Essence, v. a. Met welriekend water
besprenkelen.
Essential, adj Wezenliik,Noodzakelijk tot
het wezen van iets ;— To,Volstrekt noodig
voor. * Voornaamst , Waar het op
aankomt. * —, in de scheik., °vergehaald Gezuivera.
, s. Wezen ,
.danwezen, o., Wezenlijkheid, yr. *
Wezen, o., Geaardheid, y r. *—, Voornaamste punt, Hoofdpunt, o., Datgene,
waar het op aankomt.
Essentiality, s. Wezenlijkheid, yr.
Essentially, adv., zie Essential.
Essentialness , zie Essentiality.

aannernen.

Essoin , 5. in regten, Die eene vestige

verschooning inbrengt , waaromhij niet
kan verschijnen. * We;tige verschooning voor het niet verschijnen , yr.
* — , adj. Tocgestaan om te verschijnen.
to Establish , v. a. Bevestigen , Bestendig waken; to — one's self IN a place,
Zich in eene pleats vestiges, met der
woos nederzetten.
Vaststellen,
Instelien.
Establisher, s. Oprigter, Stichter, m.
Establishment, s. Beyestiging. *—,
Vashtelling, Instelling, yr. * — ,jaarlijksch inkinnen , o.
s. in het krijgsw., EstaEstacade
cade, yr.
Estalet , s. Estafette, Renbode, m.
Estate , s. Staat ,
Algemeen belang,
o. * 5 Staat,Toestand. * — , Staat,
Stand ( in de maatschappij). * — ,
Landeigendom, Grondeigendom,
Bezitting, y r. , Eigendom (in het algetneen .), In.; Real —, Grondeigendom,Onroerende goederen; Personal —, Roerende goederen, o. meerv.
to Estate, v. a. Met goederenbegiftigen.
* — , zie to Establish.
to Esteem , v. a. Schatten, Waarderen.
* —, Hoogschatten, Achten , Hoogachten. * Achten, Denken, Illeenen,
Oordeelen. *—, v. n. Waardehechten;
to — oF , Waarde hechten aan.
Esteem , s. Achting, Hoogachting, yr.
Esteemer, s. Hoogachter,,
Estimable, adj. Achtenswaardig.
Estimableness,
Achtenswaardigs.
held, yr.
to Estimate, v. a. Schatten, Waarderen.
*
Schatten , Berekenen.
Estimate, s. Schatting, Waardering.
Schatting, Berekening, yr.
*
Estimation, s. Schatting, Waardering.
Schatting, Berekening. * Meening, y r.. Gevoelen, o. * —, Achting,
Hoogachting, yr.
Estimative, adj. Bekwaam om de betrekkelijke waarde van lets te bepalen. * —,
Ingebeeld.
Estimator, s. Waardeerder,, Prijzeerder, in.
Estival , adj. Zomersch. *— , Den zomer durende.
to Estivate, v. n. Den zomer doorbrengen.
Estivation,s.Doorbrengen van denzomer,o.
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to Estop, v. a. Verhinderen.
to Eternalize, v. a. Vereettwige-n.
Estopel, s. Akte, Welke een proces yer- Eternally, adv., zie Eternal.
hiudert, yr.
Eternity, s. Eeuwigheid, (voortduring,
Estovers, s. pl. Hetgene tot onderhottd zonder begin of einde; of zonder bevan een' misdadiger uit zijne bezittin- gin noch einde,) yr., zie Eternal
gen worth toegestaan. * Onderhoud to Eternize , v. a. Tot in eeuwigheid

van eene gescheidene vrouw,, o.

doen voortduren. * Vereeuwigen,

Estrade , s. Vlakke baan. * Hooger In roem onsterfelijk maken.
gedeelte in een vertrek, o. *— , Es- Etesian, adj. Regelmatig; — winds, Re-

trade, yr.

gelmatige winden, Passaatwinden, m.
meerv.
eenen anderen bezitter o yerdoen. * —, Ether, s. Aether, m.
Vervreemden, Verwijderen, Eene yet- to Etherealize, Etherize, v. a. In aether
wijdering of ophouding van genegenheid veranderen; fig. Verhemelen.
veroorzaken; to - FROM , Vervreem- Ethereal, adj. Aetherisch.
den van.
melsch.
Estrangement, s. Vervreemding, yr.
Ethereous, adj. NI MILTON, zie EtheEstrapade, s. in de rijsch., Het steigeren real.
en achteruit slaan van een paard, dat Ethic, Ethical , adj. (Ethically, adv.)
zijnen miter wil afwerpen.
Zedelijk , De zedekunde betreffende.
Estreary, s. in regten, Geregtelijke kopij Ethics, s. plur. Zedeleer, Zedekunde, yr.
van een oorspronkelijk instrument, yr. Ethmoid, adj. Zeefvormig. *
s.
to Estreat, v. a. Een afichrift nemen Zeefbeen, o.
van. * —, Bij wijze van boete nemen. Ethnic, adj. Heidensch. *
s. HeiEstrepement, s. in regten, Schade, door den, m.
eenen vruchtgebruiker aan landerijen of Ethnology, s. Onderrigting of Verhanbosschen veroorzaakt, yr.
doling over de natien, yr.
Estrich, Estridge, zie Ostrich.
Ethological, adj. Zedelijk, Over de zedeEstuance, s. Hitte, yr.
kunde handelende.
Estuary, s. firm (van de zee).
Ethologist, s. Schrijver over de zedeMond (van eene ririer enz., door wel- leer,, m.
ken het tfj terug komt), m. *
Etiology , s. Redengeving van jets, ingeneesk., Stoof, (tot eene geneeskundige zond. van de oorzaken der ziekten, yr.
stoving met ktuiden,) yr.
Etiquette, s. Etiquette, yr.
to Estuate, v. n. Door koking opbor. Ettin, s. yeroud., Revs, m.
relen,
Etui, s. Zakkoker, tn., Etui, o.
Estuarion, s. Opborreling, Beweging door Etymological, adj. De woordafleiding behitte, yr.
treffende, Etymologisch.
Esture, s. buiten gebruik Geweld, o.
Etymologically, adv., zie EtymoloEsurienr, adj. Hongerig, Hongerend.
gical.
Esurine, adj. weinig gebruik., Wegvre- Etymologist, s. Taalkenner, die zich
tend, Invretend.
bijzonder op de woordafleiding toelegt,
Etc. of &c. verkort van Et caetera, even Woordafleider, m,
als Enz. voor En zoo voort, En zoo Etymology, s. in d' taalk., Woordaf:
verder.
leiding, (het vinden van den wortel of
to Etch, v. a. bij plaatsnijd., Etsen.
oorsprong Bens woords , hetzij in de
Etching, s. Geetste plaat, yr.
spraak zelve, of in eenige andere ,) yr.
Eternal , adj. Eeuwig, (zonder begin of * —, in de spraakk., Woordgronding,
einde.) * Eeuwig, (zonder begin (de aanwijzing van de verbuzgingen en
Van de eeuwigheid at . bestaand
e.) *—, vervoegingen ofzigtbare afleidingen van
Eeuwig (zonder elude, Tot in de eeu- de daarvoor vatbare woorden,) yr.
wigheld voortdurende.) * —, in rui- to Etymologize, v. n. Zich met de woordmoron zin, Eeuwig, Bestendig , On- afleiding bezig houden. *—, v. a. Den
veranderlijk. *
s. Eeuwige, God,
oorsprong op even van.
m. * , Eeuwige, o.
Etymon , s. rn de taalk., Grondwoord,
Eternalist, s. Ongeloovige, die beweert, Wortetwoord, o.
dal de howl eeuwig bestaan hebbe, tn. Eucharist, s. in de godsd.,
de Prot.)
to Estrange, v. a. Vervreemden , Ilan
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Avondmaal, o., (bij de R. Keith.,) H.
Communie, yr. * — , in het
Dankzegging, yr.
Eucharistic, Eucharistical, adj. Eene
dankzegging betreffende. * — , in de
godsd., Tot de H. Communie of Tot het
Avondmaal bellootende.
Euchology, s. Gebedenboek, o.
Euchymy, s. Goede gesteldheid van het
bloed, yr.,
Eucrasy, s. Goede gesteldheid des ligehaams , yr.
Eudiometer, s. Luchtmeter, ter bepaIing
der meerdere of mindete goedhei m.
Eulogic, Eulogical, adj. Prilzend.
Eulogist, s. Prifter, Lofredenaar, m.
Eulogium, zie Encomium.
to Eulogize, v. a. Ptijzen, Loven.
Eulogy, s. Lofspraak, L ffi-ede, Loftuiting , yr.
Eunomy , s. Bestuur van goede wetten, o.
Eunuch, s. Gesnedene ,
Eupathy , s. Goed gevoel, o.
Eupepsy, s. Goede spijsverter'ng,
Eupeptic, adj. Van eene goede spijsverEene goede spijsvertering
tering. *
hebbende.
Euphemism, s. Verzachtende uitdrukking ,
Euphonic, Euphonical, adj. Welluidend.
Euphony , s. Welluidendheid , yr.
Euphorbia, s. naam eener plant.
Euphorbium, s. Euphorbiagom ,
Euphrasy, s. zeker kruid, Oogenklaar, o.
Euripus , s. Onstuimige zeeingte,
Euroclyclon , s. een oostelijke wind, die
in de Middell. zee de Garen beroert.
Eurus, s. by dicht., Oostewind, m.
Eurythmy, s. Overeenstemming in mast
en welluidelldheid, yr.
Euthanasy , Euthanasia , s. Ligte dood, m.
to Evacate , v. a. veroud.,
Uitwerpen.
Evacuant , adj. Ledigend, Zuiverend. *—,
s. in de geneesk., Zuiverend middel ,o.
to Evacuate, v. a. Ledigen * , Uitwerpen. * — , Lozen, (als de ligchamelijke uitwerpseen.) *—, Vernietigen,
Opheffen. * , Ritimen, Ontruimen,
Verlaten, (bijz. van lerilgsvolk,)Evacueren.
Evacuation, s. Lediging. *—,Ruitning ;
fig. Opheffing , yr.
Evacuative, adj. Ledigend, Aldrijvend.
Evacuator, s. Die opheft, ledigt , enz.
to Evade, v. a. Ontgaan. * — Ontwijken , Ontduiken. * —, v. n. Ontsnappen,
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Vraomen; bijz. Uit eene gevangenis
uitbreken. Aanm. Oudere sehrifrets
zigdeu to Evade FROM.
Evagation, s. Omzwerving, yr.
Evanescence, s. Verdwijning , yr.
Evanescent, adj. Verdwijnend,
Evangel, s. veroud., Evangelie, a.
Evangelic , Evangelical, adj. Evangelisch.
Evangelically, zie Evangelic.
Evangelism , s. Verspreiding van de

evangelische leer, yr.

Evangelist, s. Evangelist , Beschrijver

van het levers van Jezus in den bijbel.
Evangeliedienaar,, m.
*

to Evangelize, v. a. In de evangelieleer
onderwiizen. * —, v. n. lice evangelic

verkondigen.

Evanid, adj. Kwijnend , Plaanw.
to Evanish , v. n. veroud., Verdwijnen.
Evaporable, adj. Lfgt in damp vergaande.
to Evaporate , v. a. Uitwasemen. * ,
v. n. Uitwasemen, Uitdampen ,Verdampen; to — INTO , Verdampen tot.
Evaporate, adj. bij THOMSON , Uitge-

wasemd.

Evaporation, s. Uittlamping, Uitwase-

ming , yr.

Evaporometer, zie Atmomerer.
Evasion , s. Ontvlugting , Ontsnapping.

* —, Uitvlugt Ontwijking, yr., Loopje,
o. —, Drogrede, vr.
Evasive , adj. Ontwiikend, Ontduikend;
- OF something, lets ontwijkend.
Evasively, adv., zie Evasive.
Evasiveness , s. Sophhteri j,
Eve , s. Avond. * — , Avond voor een'
feestdag of heiligendag, * — , in
zamenst., met den zin van des avonds
to voren, als: Christmass-eve, Kersavond.
Even, 5. veroud.. of dichterl., Avond,
Even, adj. Effen, Gelijk ; I.) - TO,
Gelt.;le aan ; 2.) - WITH, Geiijk met.
Kahn , Bedaard.
*
to Even, v. a. Effenen , Effen maken.
Vereffenen; to - WITH , a.) Ge*
lijk maken met; b.) Op een' gelijken
voet brengen tact. *—, v. n. buiten gebr.,
Effen zifn.
Even, adv. Zelfs. *—,,Joist.
to Evene , v. n. veroud., Gebeuren.
Evenhanded, adj. Onpartijdig.
Evening. s. Avond, m.
Evening-star, s. Avondster,, yr.
Evening-tide, s. Avondstond , m.
Evenly, adv., zie Even.
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Evenness, s. Effenheid. * Onparajdigheid. * — Kaltnte,Bedaardheid, vr.
Event, s. Gebeurtenis, yr. "—,Uitslag,
tn., Uitkomst , yr.
to Event, v. n.
BEN JOHNSON, [Titbarsten.
to Eventerate, v. a. Den buik opsnijden.
Eventful, adj. Rijk aan gebeurtenissen.
Eventide, s. Avondstond , m.
to Eventuate, v. a. Wannen, Uitzifien.
* ,
Uitziften . Uitpluizen
Eventilation, s. Uitzifting. *
, Uitpluizing , yr.
Eventual, adj. (Eventually, adv.) Gebeurlijk. *
Eindelsjk.
Ever, adv. Altoos; FOR -, Poor altoos
Tot in de eeuwigheid ; FOR - and—,
Van eeuwigheid tot eeuwigheid ; — and
anon, Gedurig, Bil herhaling. *
Ooit , Immer. *
Nog zoo, als : Let
there be — so much, Laat er nog zoo
veel zijn. * , 1VIaar eenigzins , als :
If — I can, Wanneer ik maar eenigzinc kan. Aanm. In zamenst. heeft het
de beteek. van Altoos ;zie de zamengest.
woorden.
Everbubbling, adj., Met gedurige opborreling kokend, Altüd murmelend.
Everburning, adj. Eeuwig brandend.
Everduring, adj. Altoosdurend , Eeuwigdurend.
Evergreen , adj. Altoos groan, Het geheele jaar door groen. * s. eerie
plant, die in alle jaargetilden groen
blifft , inzond. Maagdepalm , m.
Everhonoured, adj. Altoos vereerenswaardig.
Everlasting, adj. Altoosdurend, Eeuwigdurend.
s. Eeuwigheid , y r. * —,
zekere wollen stofe, Everlast , o.
Everlastingly, adv., zie Everlasting, adj.
Everlastingness, s. Altoosdurendheid ,
Eeuwigdurendheid , yr.
Everliving, adj. Onsterfelijk.
Evermore, adv. Altoos,
Everopen , adj. Altoos open.
Everpleasing, adj. Altoos behagend.
to Everse, v. a. buiten gebr., Verwoesten.
Eversion , s. Verwoesting, yr.
to Evert, v. a. Ten ontierste boven keeren, Te under brengen.
Everwa:chful, adj. Altoos waakzaam.
Every, adj. Elk, leder,, Alle.
Everyday, adj. Alledaagsch.
Everywhere, adv. Overal.
to Evestigate, v. a. Uityorschen, zie
to Investigate.

EVOC
to Evict, v. a. Bij geregtel#k gewiftde
nit een bezit zetten; i.) His lands were
evicted FROM him , Zijne landerijen overden hem door een geregtelijke uitspraak
ontnomen; 2. ) He was evicted OUT OF
his lands, Hij ward geregtelijk uit het
bezit zeiner landerijen gesteld. * —, Bewijzen, Overtuigend doen blijken.
Eviction, s. Ontzetting nit eenbezit door
regterlijk gewijsde, yr. *
Over.
tuigend
o.
Evidence, s. Klaarblijkelijkheid, Ontwijfelbare zekerheid , y r. * Bewift door
getnigen , o. * — , Getui ge , . en yr.
to Evidence, v. a. Bewlizen Duidel0
doen blijken.
Evident, adj. Klaarblijkelige ;
TO ,
Duidelijk voor,, nan.
Evidential, adj. Bewijzend.
Evidently, adv., zie Evident.
Evil, adi. kwaad. * — , Slecht , Snood.
* Euvel , Boos. * —, adv. meest tot
Ill zamengetr., zie Ill. *—,s. Kwaad.
Ongeluk, o., Ramp, yr. (zind.
Evilaffected, adj. Ongenegen, Slecht geEvildoer, s. Kwaaddoener, Boosdoener,,
Booswicht ,
Evileyed, adj. Argunstig Boosaardig.
Evilfavoured, adj. Kwaiojk uitziende.
Evilfavouredness, s. Wanstaltigheiel, yr.
Evilminded, adj. Kwaadwillig, Kwalijk
gezind.
Evilness, s. Slechtheid, or.
Evilspeaking , s. Kwaadspreking, vi.,
Laster, m., Kwaadsprekendheid, yr.
Evilwishing, adj. Een kwaad hart toedragend.
Evilworker, s. Kwaaddoener,
to Evince, v. a. Doen blijken, Overtuigend aantoonen, Bewilzen.
Evincible, adj. Bewijsbaar ;
BY, Te
bewijzen door.
Evincibly, adv. Duidelijk Bljikbaar.
Evincive, adj. Bewijzend.
to Evirate, v. a. Ontmannen.
to Eviscerate v. a. Ontwajen.
Evirable, adj. Vermijelelijk.
to Evitate, v. a. Vermijden.
Evitation, s. Vermilding, vr.
Eviternal, adj Eeuwig, (in Canon heperkten zin: Niet ten eenemaal zonder
elude, echter onbepaald lang voortdurend).
Eviternity, s. Eeuwigheid, (in eenen beperkten zin, zie Eviternal,) yr.
to Evocate, v. a. weinig gebruikelifk,
to Evoke.

EITOC

Evocation , s. Oproeping, (bijz. in den
zin van bezwering van geesten,) yr.
to Evoke , v. a. Oproepen.
Evolation , s. Wegvlieging, yr.
Evolute, s. zekere kromme tun, waaruit
eene andere , evolvent geheeten , beschreven wordt.
UiteenEvolution, s. Ontwarring. *
vowing. * —, in het krilgsw., Evolutie.
* in de rekenk.,Worteltrekking,vr.
to Evolve, v. a. Ontwarren. *—, Uiteen vouwen. * — , v. n. Zicis openers.
Evolvent , s. zekere lijn, zie Evolute.
Evomition , s. Braking, yr.
to Evulgate , v. a. Bekendmaken Verspreiden.
Evulgation , s. Verspreiding, yr.
Evulsion ,s. Uitrukking,
yr.
Ewe, s. Ooi , yr.
to Ewe, v. n. Lammeren.
Eweiamb , s. Ooilam , o.
Ewer, s. Lampetkan , yr.
Ewry,, s. dat gedeelte van de huishouding des konings, waar gezotgd wordt
voor het tfellinnen, en waarvan de
beambten e tafel dekken , en na den
maaltifel het waschwater dienen.
Ex, insep. prep. for compos. somajds
overeenkomende met Ned. Uit , als : to
Exhaust, Uitputten; en sorntfids ook enkel tot versterking gebezigd ; zie de zamengestelde woorden.
to Exacerbate , v. a. Verbitteren, Tot
haat aanstoken, Opruijen.
Exacerbation, s. Verbittering, y r. *—,
in de geneesk., Hoogste graad eener
ziekte, m., Paroxysmus , o.
Exacerbescence , s. Verlsooging van prikkel ,
Exacervation , s. Ophooping, yr.
Exact, adj. Naauwkeurig. —, Zorgvuldig. * , Stipt. * —, Wel uitgewerkt;
I.) - IN, Naauwkeurig in ; 2. )- TO,
Overeenkomstig met.
to Exact, v. a. Eischen, Vori.'eren ; a.)
to — something FROM one, lets van
iemand eischen; z.) to — something OF
one, lets van iemand verlangen. * —
Bevelen, Gelasten. * Afpersen. *—,
v. n. Zich aan knevelarif schuldig maken ; to — UPON one , lemand drukken.
Exacter, s. Eischer , Die lets met regt
vordert. *— Overeischer,, Die sneer
vordert dan hem toekomt. *—, Knevelaar,
Uitzuiger,m.; -UPON one, Die te veel van
ietnand vordert, hens drukt , knevelt ,
ttitzuigt.
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Exaction, s. Eisch, (bilz. onregtmatige,)
tn. * —, ilfpersing , Knevelatij, vr.
Exactitude , zie Exactness.
Exactly , adv., zie Exact.
,
Exactness, s. Naauwkeurigheid. *
Zorgvuldigheid. *
Stiptheid, vr.
to Exacuate , v. a. bij BEN JONSON,
Scherpen, Puntig maken.
to Exaggerate , v. a. Opeenhoopen. *---,
Vergrooten. * —, Met vergt ooting beschimpen of verhalen Overdrijven; to—
INTO, Vergrooten tot.
Exaggeration, s. Opeenhooping. * ,
Vergrooting , Vergrootende voordragt, yr.
Exaggeratory, adj. Vergrootend , Overdriivend.
to Exagitate, a. weinig gebruik.,
Schudden, Omschudden.*—, Berispen.
Exagitation s. Schudding, Beweging, yr.
to Exalt, v. a. Verheffen; to To, Perheffen tot; 2.) to Be exalted WITrl
victory. Aanmerk. Mans zegt men
elated or elate with. *
In geestvervoering brengen. *
bij scheik., Zuiveren , Verfijnen.
Exaltation, s. Verheffing.*—,Geestdrift
bij scheik., Zuivering, Vofifning , yr.
Exaltednes , s. Verhevenheid. *
Ingebeelde grootheid, vr.
Exalter, s. Die verheft ,Loffredenaar,ra.
Examen , s. Onderzoek , Examen , o.
Examinable adj. Poor een onderzoek geschikt.
Examinant, s., zie Examinate.
Examinate, s. Die ten examen ondergaan
heeft , onderzocht is, Geêxamineerde, m.
Examination, s. Onderzoeking , yr.
Examinator,, s. veroud., zie Examiner.
to Examine, v. a. Ondetzoeken , In alle
deelen trachten to kennen. *— , Verhooten. *
v. n., ale: CO-INTO, Ondetzoek doen naar, Onderzoeken, Naspo.
t en.
Examiner, s. Onderzoeker. *
Ver•
hoorder, ns.
Example, s. Voorbeeld, o.
to Example, v. a. buiten gebruik, Ten
voorbeeld geven, zie to Exemplify.
Exampler, s. veroud., zie Exemplar on
Sampler.
Exanguious , zie Exsanguious.
to Exanimate, v. a. Ontzielen; to-BY,
Den moed benemen door.
Exanimate, adj. Levenloos
Zonder levendigheid., Zonder vlugheid.
Exanimation , s. Ontzieling , yr.

F,XCI
;NAN
Exanimous , adj. Levenloos , Onttield. tegenwerping maken; to-AGAINST, AT,
Exanthemata, s. pl. in de geneesk., Puis- FROM , TO , Verwerpen, Tegenwerpinten of Vlekken over het ligchaam, yr. gen waken op. Aanm. Meestal bezigt
men to.
meerv., Uitslag, o.
Exanthematic , Exanthematous, adj. Except , prep. Uitgezonderd.
Excepting , prep. Uitgezonderd,Behalve.
Puistig.
to Exanclate, v. a. buiten gebruik, Uit- Exception , s. Uitzondering. * — , in regten, Exceptie, Tegenwerping; I.) —
putten.
AGAINST , AT , FROM, TO, TegenwerExantlation , s. Uitputting, yr.
ping tegen, op; (Aanm. Schoon al de
Exaration , S. Schreiven, o.
Exarch , a. Onderkoning, Landvoogd, opgegevene voorzetsels aangetroffen worden, schij'nen FROM en AT echter de voorGouverneur,, m.
keur to verdienen;) 2.) - TV a rule,
Exarticulation , s. Ontwrichting, vr.
to Exasperate , v. a. Verbitteren , her- Uitzondering op een' regel ; fain. to 'rake
grammen; a.) to — AGAINST, Verbit- — at a thing , Over iets gebelgd zijn.
te ren tegen; 2.) to Be exasperated AT, Exceptionable , adj. Betwistbaar.
Verbitteedzijnover.*—,(eenig bezwaar) Exceptions, adj. Ligt geraakt, Gemelijk.
Exceptiousness , s. Gemeliikheid, yr.
Vetgrooten, Overdrilven.
Exceptive, adj. Uitzondercnd.
Exasperate , adj. veroud., Verbitterd.
Exasperation , s. Verbittering, Vergram- Exceptless , adj. bijSuAKs p ., Zonder nitming. * — ,Overdrevene voordragt (van zondet ing.
Exceptor, , s. Die eene tegenwerping
lets kwaads), yr.
to Exauctorate, v. a. Ult zline dienst maakt, Berisper,, Tegenstrever, no.
ontslaan , Afzetten, Van ceasebediening to Excern , v. a. Door doorzijging afzonderen , Uitpersen; I.) to - BY sweat,
ontzetten.
to Exauctorate, to Exauthorize, v. a., Door het zweet afzonderen of uirdrijven;
2.) to — INTO, Uitpersen en laten loozie to Exauctorate.
Excandescence, Excandescency, s. Gloei- pen in.
hitte. * —,Verbittering, Verstootdheid, to Excerp , v. a. Uitlezen, Uitzoeken.
Excerpt , s. Uitgelezene plaats, yr., of
Gramschap, y r., Toorn, m.
stuk (nit een leek), o.
Excandescent , adj. Gloeijend.
Excantation , s. Onttoovering, y r.
to Excerpt , v. a., zie het betere to
Excerp.
to Excarnate , v. a. Ontvleezen.
Excerption, s. Uitlezing, yr.* —,UltExcarnification , s. Ontvleezing, y r.
treksel, o.
to Excavate, v. a. Uitholkn.
Excavation , s. Uitholling. * —, .Nolte, Excess, s. Overvloedigheid. * —, Overtolligheid. * —, Buitensporigheid. *---,
Holligheid , yr.
Onmatigheid , Overdaad, vr.
Excavator, s. Uitholler,, Uitgravcr, no.
Excecation , s. Blindheid, vr. Excessive, adj. (Excessively, adv.)Buito Exceed , v. a. Te buiten gaan, Over- tengtmeen groot of veel.*—,Buitensposchrijden. * —, Overtreffen; to — IN, rig.
Overtrefen in. * —, v. n. Tever gaan. to Exchange , v. a. Verruilen ,VetwisseExceeding , adj. & adv. (Exceedingly , len; a.) to — Fok , Verruilen voor; 2.)
adv.) Ongemeen, Buitengewoon. to — WITH one, Verruilen met, aan ;
to Excel, v. a. Overtreffen. * —, v. n. Will you — horses WITH me ?, Willett
wij met paarden ruilen?
Uitmunten; to - IN , Uitmunten in.
Excellence , Excellency, s. Voortreffe- Exchange, s. Ruiling. * —, Verruiling.
liikheid, Uttmuntendheid. *—,titel van * —, Beurs, Verzamelplaats van koopministers , genetaals , ambassadeurs, lieden , vr. * —, Wisselkoers, m.
Exchangeable, adj. Verwisselbaar;— FOR,
adnaraals , enz., Excellentie, yr.
Excellent, adj. Voortreffelijk, Uitmun- Te verrui!en voor, Te verwisselenvoor.
tend. * —, adv. bij SHAKSP., zie Excel- Exchanger, s. Wisselaar, m.
Exchequer, s. (in Engeland,)Rekenkalently.
mer der kroon , yr.
Excellently,, adv., zie Excellent.
to Except, v. a. Uitzonderen ; to-FROM, to Exchequer, v. a. B# het schatkamer(onderhevig.
Uitzonderen van. * —, v. n. in regten, geregt aanklagen.
Excipieren, Eene exceptie maken,Eene Excisable, adj. Belastbaar, Aan aces:ins
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Exc ise , s. iiccijns , m.
to Excise, v. a. Met accvns belasten.
Exciseman, s. riccijnsbediende, Commies, m.
Excision , s. Uitsnijding,Aflnijding.*—,
Verdelgivg , Uitroeijing, yr.
Excitability, s. Prikkelbaarheid , "Iandoenlijkheid , yr.
Excitable, adj. Prikkelbaar, Aandoen
lijk.
Excitant, adj. Opwekkend. *
s. Opwekkend middel o.
to Excirate, v. a. veroud., zie to Excite.
Excitation, s. Opwekking Aandrijving,
Aansporing , Aanwakkereng, yr.
Excitative , adj. Opwekkend.
Excitatory, adj. Opwekkend, Geschikt
tot opwek king , Prikkelbaar.
to Excite, v. a. Opwekken, Aandrilven,
Aancporen, ilanwakkeren; to —TO, Opwekken tot.
Excitemen t , s. Opwekking.
Opgewektheid, Otgewondenheid, yr.
Exciter, s. Opwekker, m., Die of Dat
opwekt.
to Exclaim, v. n. Uitroepen,Ultschreeuwen ; I.) to — AGAINST, a.) Schreeuwen
tegen ; b.) Zich beklagen over; 2.) to
- WITH joy, Van vreugde roepen,
schreeuwen, juichen.
Exclaimer, s. Sche eeuwer, Ifveraar,
Exclamation, s. Uitroep , n Uhroeping,
yr.; — AGAINST, Schreeuwen tegen ,
Klagt over. * —, f in de spraakk., Ult.
roepingsteeken , o.
Exclamative, zie Exclamatory.
Exclamatively, zie Exclamatorily.
Exclamatorily , adv. Bij wfize van uitroep.
Exclamatory, adj. Een' uitroep bevattende.
Net luid geroep.
to Exclude , v. a. Uitsluiten; to — FROM,
Uitsluiten van. *
Uitbroeden.
Exclusion, s. Uitsluiting. *
Uitbroeding , yr.
Exclusionist, s. Die anderen vase een
voorregt enz. wil ultfluiten.
Exclusive, adj. Uitsluitend; — OF Uitsluitend. * s. Lid van eene vereeniging van personen , die zich als te hoog
of te groat beschouwen , om met anderen
om te gaan.
Exclusively, adv., ells: — OF, Met nitsluiting van, Aanm. Schoon To, in
plaats van OF, ook voorkomt „ verdient
zulks echter geene navolging.
to Excoct, v. a. Uitkoken.
to Excogitate, v. a. Uitelenkeyx.

Excogitation , s. Uitdenking,Uityinding,
Ontdekking, yr.
Excommunicable, adj. Mogende of Kunnode in den ban gedaan worden.
to Excommunicate, v. a. Uit de genteenschap der kerk stooten, In den ban doer.
Excommunicate , adj. bij SHAKSP., Z/.8
Excommunicated. *— , s. Persoon, die
van de gemeenschap der kerk uitgesloten
is, m.
Excommunication , Kerkelijke ban, m.
to Excoriate, v. a. Villen, Outhuiden.
Excoriation , s. Pilling. * —, Raauwe
plaats , Ontvilde plek ; fig. Pilling, Afkneveling, Berooving, vr.
to Excorticate, v, a. Ontbasten, Schiilen.
Excortication. s. Ontbasting, yr.
to Exereate , v. a. Uitrogchelen.
Excrement, s. Uitwerpsel, (de drekstoffe,
Welke diethike ligchamen lozen,) o.
Excremental, adj. Geloosd , (al s de drekstrife van dicrlijke ligchamen,) Tot de
de ekstof behoorende_
Excrementatious , adj. Dierlijke drekstoffe
bevattende.
Excrescence, Excrescency, s, Uitwas, a.
Excrescent ,adj. Uitwassend, Uttgroeijend.
Excretion, s. in de geneesk., Afscheiding
der uitwerpsels ,vr.
Excretive, adj. Het vermogen hebbende
om de nioverpselen of te scheiden, Afscheidend.
Excretory, adj., zie Excretive.
Excruciable, adj. Gepijnigd kunnendo
worden, Poor psinigingvatbaar.
to Excruciate, v. a. Pojnigen, Folteren,
iWartelen.
Excruciation , s. Pijniging , Foltering,
Marteling, yr.
Excubation, s. het wakend doorbrengen
van den nacht, Nachtwake , yr.
to Exculpate, v. a. Vrijpleiten, Verontschuldigen; — one or, Iemand verontschuldigen van.
Exculpation, s. Verontschuldiging,
Exculpatory, adj. Verontschuldigend.
Excursion, s. Uitstap , ne.,Uitstapje, o.
*
Strooptogt, en.; fig. Uitwijding, yr.
Excursive , adj. Eon uitstap doende; fig.
Uitivijdend.
Excursively , adv. Bit' wilze van uitstapje
of u t
Excusable, adj. Verschoonlijk, P'erschoonbaar.
Excusableness, s. Verschoonliikheid, Ver.
sci:coi7baarheid.
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Excusation , s. Verschooning,Ontschuldiging, yr.
Excusatory, adj. Tot verschooning of ontschuldiging strekkende, Verschoonend ,
Veront.kchuldigend.
to Excuse, v. a. Verschoonen, Ontschuldigen.* —, Verschoonen, Van eene verpligting ontslaan. * — , Verschoonen,
Vergeven; a. ) to— FROM, Verschoonen
van ; 2.) to — one's self To , Zich verschoonen bit.
Excuse , s.Verschooning,Ontschuldiging.
* —, Verschooning , Reden van ontschuldiging.*—,Verschooning,Vergiffenis, yr.
Excuseless , adj. Onverschoonbaar.
Excuser , s. Die eene verschooning oppert,
Verontschuldiger. *—,Verschooner,m.
to Excuss, v. a. veroud., Geregtelijk
beslaan.
Excussion, s. veroud., Geregtelijk beslag , o.
Execrable, adj. (Execrably , adv.)
Verfoeijeliik , Alschuwelijk.
to Execrate, v. a. Verfoeijen, Vervloeken.
Execration, s. Vervloeking , yr.
Execratory, s. Vervloekingsfirmulier, o.
to Exect , v. a., zie het betere to Exsect.
Exection 5 s. Uitsnifiling, Wegsniffl in g, yr.
to Execute, v. a. Uitvoeren, Ten nitvoer brengen; to — death UPON one,
De doodstraf aan iemand voltrekken ,llem
ter flood brengen.
Executer, s. Uitvoerder, m.
Execution, s. Uitvoering. * —, GeregteWee terdoodbrenging, y r., Halsregt, o.
* —, in het kriigsw., Heffing eener brandschatting door militaire magt , yr.
Executioner, s. Scherpregter,, m.
Executive, adj. Uitvoerend; — or, Uit
voerend.
Executor, s. Uitvoerder van een' uitersten wil , Executeur,, tn.
Executorial, adj. Van een' executeur,
Uitvoerend.
Executorship, s. Executeurschap, o.
Executory, adj. Ter geregteliike hulp bevolmagtigend.* —, Dat later zal uitgevoerd worden.
Executress , s. bijSnAxs p ., zie Executrix.
Executrix, s. Executrice, yr.
Exegesis , s. Verklaring, Uitlegging,
(der H. Schrift,) yr.
Exegetic, Exegetical, adj. (Exegetically, adv.) Verklarend, Tot verklaring
strekkende.
Exemplar, s. Model,Voorbeeld, Patroon,o.
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Exemplarily, adv., zie Exemplary.
Exemplariness . s. Voorbeeldigheid , yr.
Exemplary, adj. Voorbeeldig, Navolgenswaardig. * —, Ten voorbeeld strekken.
de , Geschikt tot waarschuwing.
Exemplification , s. Opheldei ing door
voorbeelden , y r. * — , Afschri ft , o.,
Kopij ; fig. Nabootsing, Navolging, yr.
Exemplifier, s. Die bee voorbeeld van anderen volgt.
to Exemplify , v. a. Door een voorbeeld
opheldez en.* —, Afschrijven,Kopijeren.
to Exempt , v. a. Vrijstellen , Van eene
verpligting ontslaan; to — FROM , Vrgsteilen van.
Exempt , adj. Vrijgesteld, Niet verpigt
tot. * —, Vrij van, Niet onderhevig
aan ; - FROM , Vrij van.
Exemptible, adj. VI./ te stellen,Bevoorregt.
Exemption . s.Vriistelling, yr.; — FROM,
Vriistelling van.
Exemptitious, adj. veroud., Scheidbaar.
to Exenterate , v. a. Ontweijen , De ingewanden uitnenzen.
Exenteration , s. Uitnemen (der ingewa,nden), o., Ontweijing, yr.
Exequial, adj. Tot eene rouwplegtigheid
of uitvaart behoorende, zie Funeral.
Exequies, s. plur. Rouwplegtigizeid b'
R. Cath , yr., Exequien, y r. meerv.
* — , Uitvaart, vr.
Exercent, adj. veroud., Uitoefenend.
Exercisable, adj. Uit te oefenen, Dat nitgeoef end kan worden.
Exercise, s. Ligchaamsbeweging. * — ,
Uitspanning, Tijtikorting. * —, Oefening, Geoefendheid. ' — , Oefening,
4anleering. * —, Uitoefening. *—, beoefening ." —, Godsdienstoefening. * —,
Bezigheid,Tank,vr."—,bijz. op scholen,
Thema , o.
to Exercise, v. a. Gebrtziken, Bezig
;louden. * —, Oefenen,Onderrigten*—,
Uitoefenen, Oefenen ; That decision exercised the most material influence OVER
all his future fortunes, Die beslissing
had den grootsten invloed op zijn toekomstig lot. * —, Beoefenen.* — , v. n.
Zich eene ligchaarnsbeweging v erscha fen,
Zich bewegen. * — , Zich °el:men itoAT , Zich oefenen in, op.
Exercitation , s. Ultoefening, yr.
Exergue, s. op eene aunt, enz. Plaatc,
waar de naam van den stempelsniider
staat, Exergue, yr.
to Exert, v. a. Uitstrekken ,Uitsteken.
. —, Aanwenden, Gebruiken; to --
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one's strength, Zijne krachten aanwen-t
den ; to — one's self, Zinn &est deco.
Exertion, s. Inspanning van krachten,
Poging, vr.
Exesion , s. weinig gebruik., Doorvreting , yr.
Exestuation ,
Koking. * —, Gisting.
Opbruising, vr.
Exeunt, zie Enit.
to Exfoliate , v. n. Afschelferen , ilfschilferen.
Exfoliation, s. Afschelfering, Afschiltering , vr.
Exfoliative, adj. Afschelferend, ..4rschilferend. *
s. Hetgene doet
feren , Afschitferend middei, o.
Exhalabie , adj. Kunnende uitwasemen,
Ligt vervliegend, Plug.
Exhalation, s. Uitwasen2ing, Uitdamping, yr.
to Exhale, v. n. Uitwasemen, Uitdampen; i.) to — AWAY, Doen verdampen ; 2.) Persen of Doen dringen uit.
Exhalement, s. Uitwaseming, Uitdamping, vr.
to Exhaust, v. a. Uitputten; a.) to OF, Uitputten of geheel berooven van;
2.) to—one's time oN trifles, ZI:112' tijd
aan beuzelingen verspillen.
Exhaust, adj. veroud. , zie Exhausted.
Exhauster, s. Die of Dat uitput.
Exhaustible, adj. Uitputtelijk.
Exhaustion, s. Uitputting, vr.
Exhaustless , adj. Onuitputtelijk.
to Exheredate, v. a. Ontes ven.
Exheredation, s. Onterving, yr.
to Exhibit, v. a. Ten tools spreiden, Vertoonen. * , Inl evel en, Indienen, Overleggen.
Exhibit, s. Ingeleverd of Ingediend s,tuk
of geschrift , o.
Exhibiter, s. Die vertoont, inlevert, enz.
Exhibition, s. Vertooning, Openbare ten
toonstelling.*—,,jaargeld,o.*—,inzond.
Bears (van studenten aan eene hoogeschool), yr.
Exhibitioner, s. Die op eene hours studeert.
Exhibitive, adj. Vertnonend.
Exhibitiveiy,, adv. Bij wijze van vertegenwoordiging.
Exhibitor, s. Die indient, inlcvert.
Exhibitory, adj. Vertooncnd.
to Exhilarate, v. a. Vervrolijken.
Exhilaration, s. Vervrolijking. *—,Vrolijkheid, yr.
to Exhort, v. a. Verntanen, diansporen
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(tot eenige detgdzarne handeling); to
- TO, Vermanen tot of om te.
Exhortation , s. Vertnaning , yr.
Exhortative, adj. Vermanend, Eerie vermassing inhoudende.
Exhortatory , adj. Vermanend.
Exhorter, s. Veemaner,
Exhumation, s. Opgraving (van ten
lijk), vr.
to Eniccate, zie to Exsiccate.
Exigence , Exigency, s. Noodzakelijkheld, Dringende omstandigheld , yr.
Vereischte, o., Behoejte, vr.
*
Exigent, Dringend, Ds ingend noodzakelijk. s. Dringende noodzaketijkheld , vr. * —, in regten, Gesehrift ,
dot uitgevaardigd wordt, lvanneer de
besclzuldigde niet te vinden is, ouch
eenige goederen in het graafichap heejt,
op welke verhaal zou kunnen genomen warden, o. *—,14 SHAKSP., Einde,
Uiterste, o.
Exigenter,, s. Ambtenaar, die eon exigent beteekent, ns.
Exigible , adj. Eischbaar.
Exiguity, s. Uitnemende kleinheid, yr.
Exiguous, adj. Klein, Bijzonderklein.
*—,
Exile, s. Ballingschap,
m. en yr.
to Exile, v. a. Uitbannen, Bannen; to
— FROM , Verbannen Aanm. Het
voorzetsel FROM wordt soms verzwegen.
Exile, adj. Klein, Dun, Tenger, Teeder.
Exilement, s. Uitbanning, yr.
Exilition , s. Uitspringen, o.
Exility, s. Kleinheid, Zwakheid, vr.
Eximious, adj. Beroemd, Vermaard,Uitmuntend , Uitstekentl.
, BerooExinanition , s. Lediging. *
ving, Yr., Verlies, o.
to Exist, v. n. Zijn, Bestaan, Aanwezen
hebben ; to — ON, UPON, Leven van.
Existence , Enisteucy, s. Bestaan, Annwezen, o.
Existent, adj. Bestaande, ifelnsvezig.
Existential, adj. Bestaande, Voorl2anden.
Exit, s. (eigenlijk : Hij gnat nit, en in
het rneerv. Eneunt , Zij gaan eene
aanwilzing in tooneelstukken, omte doen
zien den) Tiid, wanneer de tooneelsieler het tooncel moot verlaten , In.; van
daar : fig. Verhuizing (nit de (wield),
—,
het algem. Uittogt , in.,
vr.
Vertrek (nit eenige plants), o.; ook:
Uitgang , (plants om nit te gaan,) so.
Exitial, Exitious, adj. Doodelijk.
Exodus, s. het tweede der hoeken van
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Mozes, dat genoemd omdat het vertrek- '
ken der Israelieten nit Egypte daarin
beschreven wordt , Exodus, o.
Exolete, adj.. Veroudet d, Buiten gebruik
gekomen.
Exolution, s. Verslapping van zenuwen , yr.
to Exolve , v. a. Losmaken ; fig. Be.
talen.
Exomphalos, s. Navelbreuk, yr.
to Exonerate, v. a. Ontlasten, Van eenen
last bevrijden; I.) to — FROM, Ontlasten of Bevrijden van ; 2.) to
3.) to - OF—INTO,ntlasei; ,
Ontslaau van.
Exoneration , s. Outlasting, .Bevrijding
van eenen last, yr.
Exonerative, adj. Ontlastend, Onthefi
fend.
Exoptable , adj. Wenschelifk, Begeerlifk.
Exor able , adj. Verbiddelifle.
Exorbitance, Exorbttancy, s. Buitensporigheid , Uitsporigheid. *— , Buitensporigheid , Groote overtreding, yr.
Exorbitant, adj. (Exorbitantly, adv.)
Buitensporig, Uitsporig. * —, Buiten
sporig, Ongemeen , (bajz. in eenen afkeurenden zin.)
to Exorcise, v. a. Bezweren; gees.
ten Bezweren, Banner:, Door bezwering of godsdienstige plegtigheden vet.
dritven.
Exorciser, s. Duivelbanner, Geestenbezweerder, m.
Exorcism , s. Duivelbanning, Bezwering
van booze geesten , yr.
Zie
Exorcist, s. Duiyelbanner, rn.
Exorciser.
Exordial, zie Introductory.
Exordium, s. Inleiding (eener redevoering). *—, Voorrede , yr.
Exornation, s. Opsiering, yr.
Exortive, adj. .R:fzend, Opkomend.
to Exossate , v. a. Qntbeenen, enkel gedeelw.
bruikelifk in het
Exossated, adj. Ontbeend, Van been ontdaan, Zonder been of beenderen.
Exosseous , adj. Zonder beenderen, Beenderloos , Beenloos.
Exostosis s. Beenacheig uatwas, Overbeen ,o.
Exoteric, ads. Op. enbaar. * , Onin p ewijd.
Exotic, ndj. van planters, Uitheemsch.
* — s. Uitheemsch gewas, a.
Exottcal , adj., zie Exotic.
to Expand, v. a. Ultspeiden. * ,Uit-
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zetten , Uitbreiden ; to — a history
INTO volumes, Eene geschledenis tot
gansche boekdeelen uitbreiden. • —,
v. n. Zich uitzetten, Zich verruimen,
Zich openen; a.) Metals — by heat,
De metalen zetten zich door de hitte
uit ; 2.) The heart expands WITH joy,
Het hart verruimt zich van vreagde.
Expanse, s. Uitgestrekte ruimte, Vlakte,
Effene vlakte, vr., Ruirn, o.
Expansibility , s. Vatbaarheid voor aftzetting , Uitzetbaarheid, yr.
Expansible, adj. Vatbaar voor uitzetting,
Uitzetbaar.
Expansion, s. Uitspreiding, * Uit.
zetting, Uitbreiding. * —, Uitgebreid,
held, Uitgestrektheid. *—, in de 1 ViiS beg.
Ruimte, (op zich zelve beschouwd, zoo.
der het denkbeeld van ligchamelfiks
uitgebreidheid,) yr.
Expansive, adj. Zich kunnende uitbreiden , Uitzettend.
Ex - parte, adj. in regten, Slechts van
de eerie zijde of partij komende.
to Expatiate , v. n. Rondwandelen ; fig.
Uitwijden, Breedvoerig spreken ; I.)
to — ON , Uitwijden over ; 2.) to OVER , Zich bewegen over.
to Expect, v. a. Verwachten, Te gemoet
zien; ,to — FROM, Verwachten van.
* —, Verwachten, Verbeiden.
Expectable , adj.
Te verwachten;
FROM ice, Van ijs to verwachten.
Expectance , Expectancy, s. Verwachting, (biz. van fees goeds,) Hoop, yr.
Expectant, adj. Verwachtend. * s.
Die iets verwacht , inzond. een geestelijk ambt.
Expectation, s. Verwachting, yr.
Expecter, s. Die verwacht.
Expectorant, adj. Het uitwerpen van
enz. nit de Borst bevorderende.
*
s. Slijrnafdrilvend middel, o.
to Expectorate, v. a. Uit de borst opgeven ,Uitwerpen, Uithoesten. * —, v.
n. Uitwerpen, Slsjm uitwerpen.
Expectoration, s. Opgeving of UlmerUithoesting, yr.
ping nit de Borst.
Expectorative , adj. Het opgeven uit de
borst bevorderend.
to Expediate, v. a. veroud., zie to Expedite.
Expedience, Expediency, a. Oorbaarheld, vr: *—, Haase, Spoed, m. *
veroud., Onderneming , Expeditie, yr.
Expedient, adj. Oorbaar,, Voegzaarn,
Dienstig ; — FOR, Dienstig voor. *—,
• ■■•• ■ ••
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veroud., Plug, Vaardig. *—, s.
del, (dat tot bevordering van lets strekt,
o.
Expediently, adv. Voegzaam, Raadzaam,
Gepast.
to Expeditate , v. a. in het boschregt ,
(Een' bond) van de drie teenen der
voorpooten berooven, Perminken.
to Expedite, v. a. Bevorderen, Gemakkelijk makers. * — , Bespoedigen. * — ,
Alzenden, Expediiren.
Expedite, adj. Spoedig afgedaan. *
,
Vaardig, Plug. Gemakkelijk ,
Zonder verhindering, *— Ligt gewapend.
Expeditely, adv. Spoedig,Vaar dig, Plug.
Expedition, s. Vaardigneid, vr., Spoed.
*—,Togt, (van krijgsvolk met eenvijandelljk oogmerk,) m., Expeditie, yr.
Expeditious, adj. (Expeditiously, adv.)
Plug, Vaardig.
Expeditive , adj. veroud. , Vaardig,
Plug.
to Expel, v. a. Uitdrijven; to — FROM,
OUT OF, Driven uit , Verjagen van.
* Uitwerpen. * Perdrifren,
Verjagen.
Expeller, s. Uitdrifver, m,
to Expend, v. a. Uitgeven, Besteden,
To /caste leggen; a.) to - FOR food ,
Poor voedsel uitgeven of besteden ; 2. )
to — a great deal IN idle amusements,
Peel aan ijdele vermaken besteden ;
3.) to — a great deal of time ON books,
Peel tijd aan of bij zijne boeken besteden.
Expenditure, s. Uitgave, yr., Kosten,
us. meerv.
Expense, s. Uitgeven, Besteden. o. *—,
Gewoonte van veel nit to geven, o.
* —, Uitgaven, vr. meerv., Uitgave,
Uitgaaf, yr., Kosten, m. meerv,
Expenseful, adj, weinig gebruik, , Kostbaar.
Expenseless , adj. Kostelocs, Goedkoop.
Expensive, adj. Kostbaar. —, Spisziek.
Expensively, adv. Kostbaar, Op eene
kostbare witze.
5
Expensiveness, s. Kostbaarheid. *
Spilziekheid, Spilzuclst, yr.
Experience, s. Ondervinding, Ervaring,
y r Verkregene wetenschap, Yr.; prov.—
is the mistress of fools, De ondervinding is de beste leermeesteres.
to Experience, v. a. Ondervinden. *
Beproeven.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Experienced, adj. Ondervinding hebbende , Door ondervinding bedreven of
wijs , Ervaren, Bedreven.
Experiencer,, s. Proefnemer,
Experiment, s. Proeve, Proefneming, yr.
to Experiment, v, a. weinig gebruik.,
Door preetnemingen onderzoeken. *
Door ondervinding to weten komen ,
Ondervinden.
, v. n. Proevt-n
nemen.
Experimental , adj. Proefindervindela.
Experimentalist , s. Proefnemer,, m.
Experimentally, adv. Door Proeven ,
Proefondervindelige.
Experimenter, s. Proefnemer,, 711.
Expert, adj. Bedreven, Door ondervinding
of oefening bekwaam,Ei varen; — IN, Bedreven of J.Ervaren in. Aanin. POPE ' S expert OF arms verdient geene navoiging.j
Expertly, adv., zie Expert.
Evpercness , s. Bedre y enheid , Ervarenheld, vr.
Expiable , adj. Geboet kunnende worden.
to Expiate, v. a. Boeten. * Vergoeden , Feder goed makers. *
wenden.
Expiation, s. Boeting, Boete, Voldoening
voor zonde of misdaad , y r.; I.) BY, Booting door; 2.) OF , FOR , Booting voor.
Expiatory, adj. Tot booting strekkend ;
Au — sacrifice , Een zoenTer.
Expilation, s. in regten, Bederving
een landgoed ( door wegneming van
houtgewas , enz.) ten nadeele cons
genaams, yr.
Expirable, adj. Dat eindigen of afloopen
kan, zie to Expire.
Expiration, s. Uitaden2ing, yr. * —
Laatste ademtogt , m., Overlijden , o.
* — ,Uitsva,eming, (ook in den zin van
hctgeen uitgewasernd wordt ,) vr. * —,
Einde , o. , Alloop (van eenen bepaalden tijd), vs.
to Expire, v. a. Uitademen. * —,U: f
-svaemn.*—
v. n. Uitademen.
Stery en. * , Sneven, 0 mkomen. * —
Eindigen , Afloopen (van tenon Lepaalden tijd).
to Explain, v. a. Perklaren , Uitleggrn,
Ophelderen ; a.) to AWAY , Weg-, edeneren ; 2.) to - a thing 1 o on
Iemand iets uitleggen. *
, v. r U:tlegging geven.
Explainable, adj. Verklaarbaar.
Ex 1 liner, s. Per klaarder,Uitiegger,
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Explanation, s. Verklaring, Uitlegging,
Opheldering, yr.
Explanatory, adj. Tot verklaring strekkende, Ophelderend.
Expletion, s. weinig gebruik., Vervulling, yr.
Expletive, adj. Aanvullend; — particle,
ook: * F. woord of lettergreep,
waardoor de zin niet verandert, Stopwoord, o.
Expletory, adj. Pullet'''.
Explicable, adj. Verkiaarbaar.
to Explicate, v. a. Ontrouwen, Uity ouwen ; fig. Ontvouwen, Verklaren, Uitleggen. Aanm. In de eigenlijke beteekenis wordt het zelden gebruikt.
Explication, s. Ontvouwing,Uityouwing;
fig. Ontvouwing, Verklaring, Uitlegging, yr.
Explicative, adj. Tot verklaring strekkende , Ophelderend, Verklarend.
Explicator, s. Verklaarder,, Uitlegger, tn.
Explicatory , zie Explicative.
Explicit, adj. (Explicitly, adv.) .Duidel ik, Steilig.
Explicitness, s. Duidekkheid, Klaarheld, yr.
to Explode, v. n. Uitbarsten, Uitbersten. * —, v. a. Uitjouwen (een' tooneelspeler); fig. BerispenAaken,
keuren. * —, Met geweld uitdrijven,
1VIet uitjouwing wegjagen.
, Met
eenen slag uittilliven ,gebijk het buskruid in een vuurroer den bagel doet.)
Exploder, s. Uitjouwer, an.
Exploit, s. Daad, yr., Bedriff,
(met de nevenbeteekenis van Wakkere
daad,) o.
to Explorate, v. a. veroud., Onderzneken, Naauwkeurig nagaan, zie to Explore.
Exploration, s. Naauwkeurig onderzoek , o.
Explorator, s. Onderzoeker, m.
Exploratory, adj. Onderzoekend.
to Explore , v. a. Beproeven Onderzoeken , Naaurkeurig onderzoek does naar.
Exp l orement, a. weinig gebruik., BeOnderzoek, o.
Protving,
Explosion, s. Uitbarsting, vr„
Explosive , adj. Net geweld vitdrilvend,
Uitbarstend.
Exponent, s. in de stelk., het getaltherk,
waardoor uitgedrukt words, hoe veelaraal eerie grootheid genomen wordt ,
Exponent, M.
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Exponential , adj. in de stelk., Expo.
to Export, v. a. Uitvoeren, Uit het land
vervoeren ; to — FROM , Uitvoeren van ... naar.
Export, s. Uitgevoerde waren, yr. meerv.,
Uitvoer, an.
Exportable, adj. Uit te voeren, Dat
gevoerd worden kan.
Exportation, s. Uitvoer, m.; I.) FROM , Uitvoer van; 2.) — INTO
Uitvoer naar.
Exporter, s. Uitvoerder, tn.
to Expose , v. a. Ten loon stellen, Ter
bezigtiging vitzetten; to — relics,
Reliquien ten Coon stellen. * —, Ten
Coon stel!en, Verachtelijk maken ; You
only — the follies of men without
arraigning their vices, Gij stelt enkel
de dwaasheden der menschen ten Coon,
zonder hunne ondeugden te gispen; to
— one's self, Zich zelven ten coon sealen. * Bloot stellen, flan gevaar
bloot stellen, In gevaar stellen; Do
not yourself TO such an imminent
danger, Seel u niet bloot aan zulk een
dreigend gevaar. * — , Wagen , In de
waagschaal stellen; to — one's life,
Zijn lever: wagon. * Bloot leggen,
Open leggen, Verklaren; Let me —
the matter, Laat rmi u de zaak open
leggen.
Exposé, s. Opgavc van de regering omtrent de oorzaken en beweegredenen barer daden, yr.
Exposer, s. Die ten Coon stelt, belagcheliik maakt. * Uitlegger, Verklaarder,,
Exposition, s. Stand, waarin lets jegens
de zen of lucht geplaatst is, * —,
Verklaring, Openlegging, yr.; — ON,
Perklaring over.
Expositive, adj. Uitleggend Verklarend.
Expositor, s. Verklaarder, Uitlegger, an.
Expository, adj., zie Expositive.
to Expostulate, v. n. Ernstig spreken;
to — WITH one (UPON), Ernstig met
iemand spreken (over). * Zich vrijmoedig beklagen over lets. 4c — , V. a.
veroud. , eenlge zaak Voordragen van
het ongunstige oogpunt, waaruit :d en
ze beschouwt.
Expostulation , s. Twist, tn., Woordenwisseling, yr. * Vrijmoedig beklag, o.
Expostulator, s. Die zich yrfintoedig
beklaagt, Mager, tn.
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Expostnlatory, adj. Een vrijmoedig beklag inhoudende , Klagend.
Exposure, s. Tentoonstelling,('uitstelling
ter bezigtiging.) *—, Blootstelling (aan
eenig gevaar), yr. * —, Blootstaan, o.;
Gevaar- TO, Bloc' tstaan aan. *
Ligging , yr.,
lijke toestand , tn. *
Stand, m.
to Expound, v. a. Verklaren, Uitleggen,
(bijz. van woord tot woord, gelijk in
scholen geschiedt,) Exponeren.
Expounder, s. Verklaarder,, Uitlegger, tn.
to Express, v. a. Uitdruk.ken; a.) to
— one's self AGAINST one , Zich tegen iemand uitdrukken; a.) to — love
TO one, Iemand liefde betutgen.
Express, adj. Uitdrukkelijk. * —, Duidelijk. *—, Met een bepaald orgmerk,
Opzettelijk. * s. Uitdrukkekike
verklaring, yr. * — , Bijzondere bode,
*—, Boodschap, yr.
Expresse,
Expressible adj. Dat uitgedrukt kan
worden, Uit to drukken.
Expression , s. Uitdrukking , yr.
Expressive , adj. (Expressively, adv.)
Duidel0 to kennen gevend; — OF one's
woes, Iemands smarten to kennen gevende.
Expressiveness, s. Duidelilke tekennengeving, yr.
Expressly, adv., zie Express, adj.
Expressure, s. bij SJIAKSP., zie Expression.
to Exprobrate , v. a. Met verwijtingen
beladen, Verwijtingen doen, Doorhalen,
Berispen.
ExprObration, s. Verwijt , o., Berisping , vr.
Exprobrative , adj. l7ersysjtend,, Boris.
pond, Lakend,
to Expropriate, v. a. Onteigenen,
staan, Opgeven; to — one's selfFRom,
OF, Zich ontdoen van.
Expropriation, s. Afitaan, Opgeven, o,
to Expugn , v. a. Vermeestei en , Veroveren.
Expngnable, adj. Vermeesterbaar.
Expugnation, s. Vermeestering , Verovering, yr.
Expugner, s. Veroveraar,, Overweldiger,,
tb Expulse , v. a. weinig gebruik., Uitdrilven , Verjagen ; to — FROM
a country, Uit een land verdrifven;
2.) to — OUT of a possession, Uit een
bezit drijven.
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Expulsion, s. Uitdrijving , Very aging, vr.
Expulsive, adj. Uitdriivend, Verjagend.
Expunction, s. Uitwissching. * .Afschaffing, yr.
to Expunge , v. a. Uitwisschen, Ult.
schrappen. * Uitvegen. * — ,Vernietigen, Verdelgen.
to Expurgate, v. a. Zuiveren, Reinigen.
Expurgation s. Zuivering, ( ook van
fluten,) vr.
Expurgator, s. Verbeteraar,, m., Die
van fouten zuipert.
Expurgatory, aclj. Zuiverend.
to Expurge, v. a. bij MILTON, zie to
Expurgate.
Exquisite, adj. (Exquisitely, adv.) Voortreffilijk, Keurig , Uitgelezen, Uitgezocht ; The most — malice, De grootst8
of uiterste boosaardighei d; — paw, Folterende smart.
Exquisiteness, s. Voortreffelijkheid, Kenrigheid , Uitgelezenheid, yr.
Exquisitive, adj. veroud., zie Curious.
Exsanguious , adj. Blcedeloos.
to Exsciod, v. a. Uitsnijden.
to Exscribe, v. a. Uitschrijven.
Esxcript, S. ilfschrift, o.
to Exsect, v. a. Uitsn-ijden.
Exsection, s. Uitsnijding, yr.
Exsiccant, adj. Opdroogend, Ultdroogend.
to Exsiccate, v. a. Opdroogen, Uitdroogen.
Exsiccation, s, Uitdrooging, yr.
Exsiccative, adj. Opdroogend, Marcogend.
Exspuition, s. Uitspuwing , vr.
Exsuccous , adj. Sappeloos, Droog.
Exsuction, s. Uitzuiging, yr.
Exsudatiogn s, Uitzweeting, yr., zie
Exudation.
Exsufflation , s. Uitblazing, yr. * —,
eerie soort van bezwering.
Exsuffolate, adj. biiSnAKs p ., Gezwollen.
Verachtelijk.
* —, Ledig. *
to Exsuscitate, v. a. Opwekken.
Exsussitation , s. Opwekking, yr.
Extance, s. ongebruik., Uitwendig bestaan, o.
Extancy, s. ongebruik., Bestaan, o.
Extant, adj. Uitstekend, Zigtbaar. * —,
ilanwezig, Bestaand.
Extasy, zre Ecstasy.
Extatic, Ex:atical, zie Ecstatical.
Extemporal , adj. Moor de vuist gemaakt
of bedacht, (van een gedicht, e;iz. dat
ex- tempore gemaakt is.)
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Extemporally, adv. Voor de vuist Zonder voorbereiding.
Extemporaneous, zie ExPemporal.
Extemporaneously, zie Extemporally.
Extempore, adv. Voor de vuist bedacht,
Ex-tempore.
Extemporiness, s. Vermogen om voor de
vuist te dichten of te spreken, o. *
Onvoorbereidheid , yr.
to Extemporize, v. n. Voor de vuist (ex
tempore) dichten of spreken.
to Extend, v. a. Uitstsekken. * —,Uitbreiden; 1-le extended his mouth
INTO a grin , Hij vertrok zijn' mond tot
eene grijns ; Fle extended the treatise
INTO three volumes, Ho breidde de
verhandeling tot drie boekdeelen nit ;
2.) tO - TO, Uitstrekken tot ; fig. Perleenen aan; 3.) to — TOWARDS, Uitstrekken tot. * v. n. Zich uitstrekken ; to - FROM . • . TO , Zich uitstrekken van... tot.
Extender, s. Die of Dat uitstrekt.
Extendible, adj. Poor uitstrekking ofuitbreiding vatbaar.
Extensibility, s. Vatbaarbeid voor uitstrekking of uitbreiding, yr.
Extensible, adj. Door uitstrekking of
uitbreiding vatbaar.
Extensibleness, zie Extensibility.
Extension, s. Ui ts trekking, Uitbreiding.
*—,Uitgestrektheid,Uitgebreidhezd, yr.
Extensive , adj. (Extensively , adv.)
Uitgebreid, Uitgestrekt.
Extensiveness, s. Uitgestrektheid. * —,
Uitgebreidheid, yr. * —, min gepast ,
zie Extensibility.
Extensor, s. in de ontleedk., Trekker,
door welken een lid zich uitstrekt, in.,
Uitstrekkende spier, yr.
Extent, s. Ugestrektheid,
Omvang,
— , Bevel tot executie, o. *
Geregtelijke yerkoop,m.
Executie,
to Extenuate, v. a. Ve rmageren. * —,
Verminderen, Verkleinen. * Verzachten , Bernantelen , Bewimpelen ,
Vergoe kken.
Extenuate, adj. Dun, Schraal, Spichtig.
Extenuation, s. Vermagering. * — , Verzachting, Bemanteling, Bewimpeling, yr.
Extenuatory, adj. Verzachtend, Bewimpelend.
Exterior-, adj. Uitwendig,Uiterlijk.*—,
s. Uitwendig deel , o. * —, Oppervlakte,
i . r., Uitwenaige , UiterlOe . *
orkomen, Aous!zien, 0.
E xteriorly, adv. Su ,‘ Ks p ., p ie Orzw,r(11.y
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to Exterminate, v. a. Verdelgen , Uitroeijen, Verwoesten.
Extermination, s. Verdelging , yr.
Exterminator, s. Verdelger,, rn. * —
Hetgene yefdelgt of uitroeit.
Exterminatory , adj. Uitroeilend, Perdelgend.
to Extermine, v. a. veroud., zie to Exterminate.
Extern, adj. veroud., zie External.
External, adj. Uitwendig.
Ulcerlijk. *
s. Uitwendig deel, o., Uiterlijke gedaante , yr.
Externality, s. Uitwendigheid , yr.
Externally, adv., zie External.
Extersion, s. Uitwrijving , yr.
to Extil, v. n. Afdruppelen.
Extillation, s. Afdruppeling, yr.
CO Extimulate, v. a. Aanptikkelen, zie
to Stimulate.
Extimulation, s. Aanprikkeling , yr.
Extinct, adj. Uitgebluscht. *
Uitgestorven. *
Afgeschaft.
to Extinct, v. a. verutid., zie to Extinguish.
Extinction, s. Uitblussching. *
Uitsterving. *
Afschaffing , yr.
to Extinguish, v. a. Uitbtusschen. *
Vernietigen, Te niet doen.
Extinguishable, adj. Uitbluschbaar ; fig.
Verdelgbaar.
Extinguisher, s. Uitblusscher, Verde'.
ger,, m. *—, Dompertje, o.
Extinguishment, s. Uitblussching. * —,
Afichaffing, TeniettLening. * —, Uitsterving, yr.
Extirpablc, adj. Uitroeibaar.
to Extirpate , v. a. Uitroeijen; a.) to —
no,Cious weeds FROM a field, Onkruid
op een' akker nitroeijen ; 2.) to — a
nation am a kingdom, Eerie natie in
een koningsijkuitroeijen; 3.) The breed
ought to be extirpated OUT OF the island, Het ras behoort op het eilanduitgeroeid te worden.
Extirpation, s. Uitroeijing , yr.
Extirttator, s. Uitroeijer,, tn.
Extispicious, adj. Tot de waarzeggerif
nit ingewanden behoorende.
to Extol, v. a. Prifzen, Loven , Ver•
h effe n.
Extoller, s. Priizer,, Lofredenaar,
Extorsive, adj. Ontwringend,.drpersend.
Afgeperst.
*
Extorsively, adv. Door afpersivg of kne.
velarof, Met geweld.
to Extort, v. a. Ontwrii:gen, *—, Af-
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knevelen , 4fpersen; I.) tO - BY , .dj:
persen door ; 2.) to - FROM , ilfpersen
van; to — money FROM cne, Iemand
geld afpersen. * —, v. n. Zich aan afpersingen of knevelarijschu/dig waken.
Extorter, s. Knevelaar, Uitzuiger (van
het voile), M.
Extortion, s. Af kneveling , iffpersing,
Knevelarij , yr.
Extortioner, s., zie Extorter.
Extortionate, adj. Afgeperst.
Extortious , adj. veroud.,
to Extract, v. a. Uittrekken; to— salts
FROM plants, Zouten uit planten trekken; to — a confession FROM one, Iemand eene bekentenis afpersen. Aanm.
Bij oudere schriivers vindt men CF en
OUT OF 10 plaats van FROM.
Uittreksel,
Extract , s. ilftreksel. *
[verouderd, zie
Kort-begrip , o. *
Extraction.
Extraction, s. Uittrekking. * —,
stamming, Geboorte. * — ,Worteltrekking , vr.
Extradictionary, adj. 1Viet in Ivoorden,
maar in wezenlijkheden bestaande, Wezenlijk.
Extrajudicial, adj. (Extrajudicially, adv.)
Buiten vorm van regten.
Extramission , s. Uitzending, yr.
Extramundane, adj. Buitenwereldsch ,
Buiten de steffeliike wereld.
Extraneous, adj. Niet behoorende tot lets,
Vreemd aan lets; — TO , Vreemd aan.
Extraordinarily, adv., zie Extraordinary.
Extraordinariness, s. Buitengewoonheid ,
Ongemeenheid, Zonderlingheid, yr.
Extraordinary, adj. Buitengewoon On_g.emeen , Zonderling.
Extraparochial, adj. Niet tot eeneparochie behoorende.
Extraprovincial, adj. Niet tot de zelfde
provincie behoorende.
Extraregular, adj. Buiten den gewonen
regel.
E.Ctraught , adj veroud., zie Extracted.
Extravagance, Extravagancy, s. Buiten
sporigheid, vr.
Extravagant, adj. De behoorlijke palen
overschrtMende. *
Buitensporig. *—,
s, Bultensporig mensch, * —, pl.
Extravagants, eon gedeelte van het
canonieke regt, hetwelk zekere pauseHike verordeningen bevat.
Extravagantly, adv., zie Extravagant.
Extravagantness , zie Extravagance.
to Extravagate , v. n. weinig gel-ruik.,
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De behoorlijke palen te buiten gaan.*—,
Raaskallen, Ijlen.
Extravagation , s. Buitensporigheid, yr.
Extravasated „ adj. in de heelk., van het
blood, Uit de vaten uitgestort.
Extravasation, s. in de heelk., van het
bloed , Uitstorting nit de vaten, yr.
Extravenate , adj. Uit de aderen gestort.
Extraversion , s. Uitstorting, yr.
Extreme , adj. Uiterste, (ook in den zin
van Laatste ;) The — unction , Het
s. Uiterste, o.
laatste olicsel. *
Extremely, adv. Ten uiterste, Uitermate , Zeer.
Extremity, s. Uiterste, o.
Extricable, adj. Vcrmijdelijk , "If te wooden, Te redden.
to Extricate, v. a. Uitredden,Uithelten;
to — FROM, Redden nit, Bevrijden van.
Aanm. Bij oudere schrifrers vindt men
out of in plants van from.
Extrication, s. Uitredding, Uithelping, vr.
Extrinsic, Extrinsical, adj. Ulterliik ;
- TO, Vreemd aan, Niet eigen ann.
Extrinsically, adv. Van buiten, Uitwendig.
to Extract, v. a. Oprigten , Stichten ,
Optrekken, Remelt.
Extraction, s. Gebouw,, o.
Extructor,, s. Bouvier, Stichter, tn.
to Extrude , v. a. Wegstooten, Wegdrijven, Uitdrilven.
Extrusion, s. Wegstooting, yr.
Extuberance, zie Protuberance.
Extuberant , adj. Uitstekend, Zwellend ,
Dik.
Extumescence , s. Zwelling, yr.
Exuberance, Exuberancy,, s. Overvloed,
m. *
Overtolligheid. * —, Overtollige weelderigheid van groei,Geilheid. yr.
Exuberant, adj. (Exuberantly, adv.) Te
weelderig groeijende,Geil.*-, in den grootsten overvloed voorhanden, Overvhedig.
to Exuberate, v. n. In den grootsten 0vervloed voorhanden zips; to - IN, Overvloeijen van.
Exuccous, adj. Droog , Zonder sapper; ,
zie Exsuccous.
to Exudate, v. a. & n. Uitzweeten ; to
FROM, Uitzweeten, Uitwasemen of Uitvloeijen nit.
,
Exudation, s. Ultzweeting yr. *
Zweet , o.
to Exude, v. a. & n., zie to Exudate.
to Extilcerate , v. a. Does; uitzweren, fig.
Verbitteren. * —, v. n. Zweren.
Ex ulceration, s. Zwering ; fig. Verbitte-
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ring. * — , Wegvreting , Per tering, yr.
Exulceratory,, adj. Zich tot zweren zettende.*—, Het zweren bevorderende.
to Exult, v. u. Zich uitermate verheugen, juichen ; I.) to - AT ,Juichen U.",
over; 2.) to — OVER, Zich verheugen
ofjuichen over.
Exultance, s. weinig gebruik., T7errukking, Groote blijdschap, yr.
Exultation, s. Groote vreugde , yr., Gejuich , o.
to Exundate, v. n. ongebruik., Overstroomen.
Exundation, s. Overvloed, tn.
Exuperance, s. Overwigt , o.
to Exuperate, v. a. ongebruik., Peroveren.
to Exuscitate, zie Exsuscitate.
Exuviae, s. pl. Hold, (welke sommige
dieren afwerpen,) y r. * — , Overbiiii:
selen van natuurtlike voorwerpen, o.
meerv.
Exustion, s. Verbranding , yr.
Eras, s. Nestvalk, an. * — , adj., zie
Unfledged.
Eyas-muskec, s. bij SHAKSP, zie Young
unfledged sparrow-hawk.
Eye, s. Oog, o.
to Eye, v. a. In het oog holden. * —,
Naoogen. * —, Besch9uwen. * —, v.
n. ongebr., Zich voordoen.
Eyeball, s. Oogappel , in.
Eyebeam, s. Oogstraal , tn.
to Eye-bite, v. a. Met de oogen betooveren.
Eyebright, s. Oogentroost, m., Oogenklaar , o.
Eye-brightening, adj. Da oogen verhelderende.
Eyebrow. s. Wenkbraauw, yr,

Eyed, adj.-Oogen hebbende.
Eyedrop, s. Traan , m.
Eyeflap , s. Oogleér, o.
Eyeglance, s. Oogstraal. * — , Oogwenk , Lonk, m.
Eyeglass, s. Oogglas , o. *—, Bril , no.
Eyeglutting, adj. De oogen verzadigende.
Eyehole, s. Oogholte, yr. (o.
Eyelash, s. Wimper, Pinker, na.,0oghaar,
Eyeless, adj. Zonder oogen.
Eyelet, s. ()ogle , Oog (als vas; eene
naald enz.). * — , Lichtgaatje , o.
Eyelid, s. Ooglid, o.
Eyeoffending, adj. Oogkwetsend.
Eyepleasing, adj. ilangenaam voor het
oog.
Eyer, s. Beschouwer, m.
Eyesalve; s. Oogenzalf, yr.
Eyeservant, s. Oogendienaar, m.
Eyeservice, s. Oogendienst , yr.
Eyeshot, s. Oogstraal. * — , Blik , so.
Eyesight, s. Bereik van het gezigt.*—,
Gezigt , 0.
Eyesore, s. Lets, dat hinderlijk is veer
het oog ; fig. Doom in het cog, tn.; That
was a great — for him, Dat was hem
een doorn in het oog.
Eyesplice, zie Splice.
Eyespotted, adj. Geoogd.
Eysetring, s. Trekker van het oog, m.
Eyetooth, s. Oogtant I, tn.
Eyewater, s. Oogwater, o.
Eyewink , s. Oogwenk , tn.
Eyewitness, s. Ooggetuige, m. en yr.;
to Be an — To, Ooggetuige zijn van.
Eyliad, s. Lonk, m.
Eyre, s. (in Engcland) Regtbank der
reizende regters, yr.
Eyry, s. Nestplaats veer roofvogels, yr.,
zie Aerie.

............................,.
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F, s. de letter F, y r.
* —, Aanleg , (van een tooneelstuk,) m.
Fa, s. in de toonk., Fa, vr.
* —, Sprookfe, o.
(Lieges?.
Fabaceous , adj. Boonachtig.
to Fable, v. a. & v. n. Verdichten. * —,
Fabian , adj. Dralend, Gellik Fabius.
Fabled, adj. In fabelen geprezen.* — ,
Fable, s. Fabel. * —, Verdichting, yr.' Leugenachtig.

FABL
SprookjesFabler , s. Fabeldiclzter. *
schrifver, in.
Fabric , s. Gebouw. * , Eenig stoffelijk
zamenstel , o. * Fabriik , (inzond.
Lakenfabrijk5 ) yr.
to Fabric , v. a. veroud., zie to Fabricate.
to Fabricate , v. a. Bouwen, Toestellen.
* —, Onderschuiven , Vervalschen.
Fabrication, s. Bouw,, m. * —, Gebouw,
o. *
Vervalsching. * — , Leugen ,
Uitvinding, yr.
Fabricator , s. Bouwer, Vervaardiger, 711
Fabrile , adj. Van een' smid, metselaar
of timinerman komende. * —,Uit Steen
of bout vervaardigd.
Fabulist, s. Fabeldichter,, tn.
Fabulosity,, s. Fabelachtigheid, yr.
Fabulous, adj. (Fabulously, adv.) Fabelachtig.
Fabulousness, s. .Pabelachtigheid , yr.
Facade, yr.
Facade, s. Gevel ,
Face , s. Gezigt , Aangezigt, Aanschfjn,
Gelaat , o., Tronie, y r.; Aangezigt,
o., Tegenwoordigheid , ,vr. *
5 Uiterliike
, Voorkomen , o. *
Voorzijde, (bijz. van
schijn , m. *
Staat , Toestand ,
een huis,) vr. *
* —, Stoutheid, yr.; zieook Faces.
to Face, v. a. In het aangezigt zien.
* — 5 Tegenover zijn. * — , flet hoofd hieden. *—, Beleggen, Bekleeden, B ezett en.
*—,Omdraaijen; I.)to—Do-wN,Het hoojd
bieden , Trotseren ; 2.) tO - WITH, a.)
Omzetten of Garneren met ; b.) Bedekken met. *— v. n. Het gezigt naarvoren keeren. —, Een bedriegelijk voorkomen hebben; I.) to -ABOUT Het
hoofd onidraaijen, Omzien ; b.) Zich
omkeeren; 2.) to - - ROUND, Het hoofd
onikeeren (naar,, UPON). * -, Een bedriegelijk voorkomen hebben.
Facecloth 5 s. Lijkdoek ter bedekking van
het aangezigt,
Faceless, adj. Zonder aangezigt.
Facemaking, s. gemeen, Kindermaken,o.
Facepainter,, s. Portretschilder, m.
Facepainting, s. Portretteren 5 o.
Faces, s. plur., zie Face ; to Make —,
Bekken trekken, Gezigten trekken.
Facet, s. Kleine oppervlakte , (als : bfj
voorbeeld , de zijden van tenon geslepen'
diamant,) Facette , vr.
Facete , adj. veroud., zie Facetious.
Facetely,, adv. veroud., zie Facetiously.
Faceteness, s. veroud., zie Facetiousness.
Geestigheden,A3rdigFacetiae , s.
heden yr. sneers,.
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Facetious, adj. (Facetiously, adv.) Grappig , Boertig, .Kortswiflig.
Facetiousness, s. Grappigheid, Boertigheld, Kortssvijligheid, yr.
Facial, adj. Vanhet aangezigt,Gezigts...
Facile , adj. Gemakkelijk. * —, Gemectiz gam , Niet trotsch. *—, Inschikkelfik.
to Facilitate , v. a. Gemakkelijk waken.
Facilitation, s. Gemakkelijkmaking , yr.
, BeFacility , s. Gemakkellikheid.
Gemeesszaamheid. *—,
hendigheid. *
Inschikkelijkheid , yr.
Facinerious , adj. bij SHAISSP. 5 door misvatting , zie Facinorous.
Facing, s. Belegsel , o.
Facinorous, adj. Snood.
Facinorousness, s. Snoodheid, yr.
Facsimile, s. naauwkeurige nabootsing
van een handschrip , Facsimile, o.
Fact, s. Daad, yr., Bedriff, o. * —
Daadzaak , yr.
Faction, s. Staatkundige partij, Factie.
Oneenigheid Tweedragt, yr.
*
Factionary, s. bij SHAKSP., zie Factiofist.
Factionist , s. Onruststoker,,
Factious , adj. (Facciously, adv. )Partijzuchtig. * —, Uit burgerlijke onlusten
ontstaande , Oproerig.
Factiousness, a. Partifzucht , yr.
Factitious, adj. Nagemaakt ,Valsch,Gemaalet.
Factive, adj. veroud., IVIakend.
Factor, s. bij koopl., Commissionair, Fattoor,5 Agent, sn.
Factorage , s. bij koopl., Commissiel oon, o.
F actorship s. Factoorschap , o., Factorij , yr.
Factory, s. Factorij. * —,Fabrijk, yr.
Factotum , s. Bediende , die allerlei wet k
verrigt , Factotum. * Bekwaam afgevaardigde , tn.
Facture, s. veroud.,
o.
Faculty, s. Vermogen, o.,
kwaamheid,
(tot iets,) yr. *
inzond. Talent,
Geestvermogen. *
, Vermogen , o.,
Werktuigelijke kracht. * — in regten , Vergunning, (om iets to doer;,
bij de wet verboden is ,) Dispensatie ,
vr. —, aan hoogesch., Faculteit,vr.
Facund , adj. Welsprekend.
Facundity, s. Welsprekendheid , yr.
to Faddle , v. D. Zich met wisjewasjes
vermaken , Beuzelen.
to Fade, V. n. Verschieten, Verblikken.
* —, Verwelken, Vprleppen. * —, Verdorren. * —, Kwijnei; , Uittercn ; a.)
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to — AWAY, a.) Wegkwilnen b.)Verdwijnen ; 2.) to -- FROM , Verdwijnen
voor, van, nit ; 3.) to - INTO , Verbleeken tot. * —, v. a. Doen verwelken. *
Doen kwijnen.
to Fadge, v. n. veroud. of gemeen, Wel
bij iets pastels, Overeen stemmen. * —,
In goede verstandhouding zijn.
Fading, adj. Verwelkend, Afnernend.
Fadingness, s. Verwelkbaarheid, Vergankelijkheid, yr.
Fady, adj. bij SHENSTONE, zie Fading.
Faecal, adj. Tot drekstof behoorende ;
— matter, Drekstof, yr.
Faeces, s. plur. Bezinksel, o., Droesem,
M., Grondsop. o., Modr,vr. * Uitwerpsel, o., Drekstof, yr.
Faery, adj. et s., zie Fairy.
to Fag, v. n. Moede worden, Van vermoeidheid bezwijken. Slooven,
Zwoegen, Wurmen. * —, v. a. Aandrijven , hard doen werken, Jagen.
Fag, s. Sloover,, Zwoeger,, Duivels:oejager,
Fag, s. ICnoop (in laken), in.
Fag - end, s. Linde van een weep', Staaleinde. *—, Ongedraaid elude van een'
touw ; fig. Slechtste gedeelte(van iets), o.
Fagot, s. Takkebos , rn.; prov. That
smells of the —, Dat riekt naar den
mosterd, (in plaats van niutsaard, mutcord , zie Mutsaard in het andere deel.)
* —, op de monsterrol gestelde , doch
islet bestaande, soldaat, Lorrendraaifer, m.
to Fagot, v. a. Opbossen.
to Fail, v. n. Nangelen, Ontbreken.
Ophouden, Niet /anger voortdu*
ren. *
Te kort schieten. * —,
Kwijnen. *
Nissen, Niet gelukken.
* Nissen, Van geene uitwerking
zijn. *—, bij koopl., Failleren, Bankroet
gaan of spelen ; I.) to - FROM, Oatbreken in ; 2.) to - IN, a.) Te kort
schieten in, Nissen ; b.) Ontbreken in;
3.) to — OF success, a.) Niet slagen ;
b.) Mislukken; 4.) to — TO do,
Nalaten to doen. * —, v. a. Verlaten,
Niet sneer bijstaan. * —, Te leur stellen. * — , Verwaarloozen. *—, Nalaten, Niet doen.
Fail, s. 1Valaten, Verzuim. * , Mislukken. * — , Overlijden, o., Dood, m.
Failance , s. veroud., zie Failing, Failure.
Failing, Font, y r., Nisslag,
Vergrejp, o. * —, Gebs ek, o.
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Failure , s. Gebrek, 0., Ontstentenis.
— , Nalating, yr. * , Nisslag, m..
Fout, y r. *—, bijkoopl., Faillissement,
o., Faillite, yr., Bankerot , o., Bankbreak , yr.
Fain, adj. weleer Vrolfile, Wel to mode.
*
thans : Genoodzaakt, Gedwongen.
* —, adv. Gaarne.
to Fain, v. n. veroud. Reikhalzen.
to Faint , v. n. Verzwakken, ICwijnen.
Bezwilken. * Bezwijmen, In
*
onmagt vallen, Flaauw worden ; I.) to AWAY, Bezwijmen, Flaauw vallen; 2.)
to — BEFORE , a.) Uit het oog verdwijnen; b.) My spirit faints before the
task, Msjn mood begeeft mij be de taak ;
3.) to — FOR, Flaauw worden van.
v. a. weinig gebruik., Verzwak*
ken, Doen kwijnen.
Faust, adj. Flaauw , Magteloos , Zwak,
Krachteloos ; — BY, WITH, Zwak van,
door. *—, Flaauw, In onmagt ,
Plets, Bleele (van
zwijm. *—,
kleur). *—, Plaauw, Dof, Zwak (van
geluid). * Laf, Bloohartig ; prov.
— heart never won fair lady, Die
waagt , die win:. * —, van het weder,
Laf.
Fainthearted, adj. (Faintheartedly, adv.)
Lapartig.
Faintheartedness, s. Lafhartighei d , vr.
Fainting, s. Bezwijming, Onmagt ,
Flaauwte, Katzwijm , yr.
Faintish, adj. Een weinig flaauw.
Faintishness , s. Plaauwigheid, yr.
Faintling, adj. Laf, Vreesachtig.
Faintly, adv. zie Faint, adj.
Faintness, adj. Flaauwheid, yr., zie
Faint, adj.
Fainty, adj. bij DRYDEN, Flaauiwachtig,
Zwakkeliik.
Fair, adj. Schoon, Fraai ; prov. zie op
Faint. * —, Blank. Blond. *—,
Helder, Zuiver, Onbewolkt. * , GunEerlijk , Niet bedriegelijk.
sag. *
*—, Billijk.
Opre,gt , Rondborstig.
Beleefd, Ge* —,Gemakkelijk. *
dienstig. *—, Zachtaardig. * —, Mild,
Niet karig. * —, adv. Zachtelijk,
Zonder geweld; Soft and —, if you
please, Wat zachtjes aan, als het tt
belief:. * — , Beleefdelijk Gedienstelijk. * —, In goede verstandhouding,
als: to Keep — with one, Met iemand
vriendschap houden. * Gunstig,
als: to Stand —, Goede kans hebben ;
to Bid —, Veelwaarschijnlijkheid aan-
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hieden, Goede kans hebben. * —, s. I Falcared, adj. Gehaakt, Zeisformig.
Sikkelvormtge kromte,
Schoonheid, (in den zin van Schoone Falcation , s.
vrouw, Schoone). *—, veroud. Schoon- Kromte, yr.
Falchion , s. Kromme sabel, yr. * —,
heid. * —,Eerlijkheid , yr.
Fair, s. Jaarmarkt, y r.; to Come a day Zwaard, o.
after the —, Met de naschepen komen. Falcon, s. Valk , (die voor de jagt afgeAanm. Het laat zich ook door kermis rigt is,) m. * —, een stuk geschut.
vertalen, hoewel dit eigenlij k wake heet. Fal cone y, s. Valkenier, tn.
Fairdealing,adj. Eerlijk (te werkgaande). Falconer, s. zeker stuk geschut, Falconet, Valkenet , o.
* —, s. Eerlijkheid, yr.
Fairing, s. Kermis , Yr., Kermisge- Falconry, s. Valken, o., Valkeniers,
kunst, yr.
schenk, o.
Fairly, adv. Schoon, Fraai. * —, Ge- Faldage, s. Regt, om schaapskooijen to
makkelijk. * —, Eerlijk. * —, Op- mogen zetten, o.
regt, Rondborstig. * — , Volkomen, Vol- Falding, s. soort van grof laken.
ledig. * —, Goedaardig. * —, Zach- Faldstool, s. Knielbank, voor den koning
bit' zijne krconing,) y r. *—, Stoel van
telijk, Zacht.
Fairness, s. Schoonheid, Bevalligheid. den bisschop in het koor der frerk , m.
* —, Eerlijkhe id. * —, Okregtheid, yr. Falernian , s. IF-ijr; van Falernum (in
Fairspoken , adj. Vleijend in bewoordin- Italie), m.
to Fall, irr. v. n. Vallen; fig. I know
gen, Vriendelijk, Lieftalig.
Fairy , s. Tooverniml, Fee, Too yergo- not upon whom the suspicion will —,
Ik weet niet, op Wien de yerdenking
adj.
Van
tooyernimjen
*
—,
yr.
din ,
zal vallen ; to — asleep, In slaap valle y ;
afkomstig.
Fairystone, s. zekere Steen in steergruis- to— sick, Ziek Ivor den ; to — a fighting,
crying, &c., Ann het vechten, schreeuwen
groeven.
Faith, s. Geloof (in den zin van geopen- gaan , Beginner; to yechten, enz.; He let
baarde godsdienst). * —, Vertrouwen — some expressions, Hij liet zich eenige
(op God). *—, Vertrouwen (op iemands woorden ontvallen ; The motion fell ,
eerli)kheid of waarheidlievendheid), o. Het voorstel ging niet door; to — TO
* —, Trouw, Getrouwheid. *— , Eer- one's lot, Te beurt yallen; to — a note,
in de muzijk, Eenen toon zakken ; Corn
lijkheid. * —, Opregtheid, Waarheidlievendheid. * —, lielofte, V. * —, falls in price, Corn falls, Het koren
s
I aat af; words lager in prigs; Upwards
inrerj. Op nqin woord!, Oomiine eer!
of ten thousand brave warriors fell in
Faithbreach, s. Trouwbreuk, yr.
that battle, Meer don tienduizend dapFaithed , adj. hid SHAKSP., Geloofd.
jaithful, adj. Geloovig (aan de geopenbaar- pere krijgslieden vielen (sneavelden) in
dien
slag. * —, met onderscheidene bijde godsdievst). *—, Op God vertrouwend.
* —, Opregt, Eerlijk. *—,Waarheid- voegs, in meer of min afiviikenele beteek.,
lievend. *—,Trouw, Getrouw; — TO als : I.) to — A (weeping, &c. ), Beginnen te (weenen, enz.); 2.) to
one's word, Getrouw aan zip; woord.
(scheepsw.)Achterbliiven ; 3.)
-ASTERN,
Faithfully, adv., zie Faithful.
Faithfulness, s. Eerlijkheid. *—,Waar- to — AT one's feet, Aan iemands viceheidlievendheid. * —, Trouw, Getrouw- ten vallen ; 4.) to — AWAY, a.) Afvallen, Vet mageren, Kwijnen ; b.) Af.
held, yr.
Faithless, adj. Trouweloos. * —, Onge- vallen, Ontrouw svorden, Oprocrig woeden;
c.) .divallen , Zijn geloof verlaloovi g , Niet geloo yende aan de geopenten ; to — away FROM, Afvallen van ;
baarde godsdienst.
Faichlesness, s. Trouweloosheid, yr. * —, d.) Vetvallen, Vergaan; e.)Verflensen,
Ongeloof, (het niet gelooven aan de ge- Verwelken ; 5 .) to - BACK, a.) Achteruit krabben, Zijnwoord niet houden ;
openbaarde godsdienst,) o.
b.) Terug blijven, Wijken; c.) to Faitour,, s. veroud., Schurk, Schelm, en.
Fake, s. Bogt, yr., of Slag van een op- BACK FROM, Afgaan van, Verlaten ;
6.)
He fell BACKWARDS DOWN the steps,
geschoten touw, tn.
Fakir, s. soort van Turkschen monnik, Hij viel achtero yer de trappen of ; 7.)
to — BY, Vallen of Sneuvelen door ; 8. )
Fakir, tn.
Falcade, s. in de rijschool, Falcade, yr. , to .-- DOWN, a.) Nedervallen, Zich ter
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garde werpen, Zich voor iemands voeten
werpen; b.)1nzakken ; 9.) to — FROM,
a.) Afvallen, Ontrouw worden; to FROM one, _remand afvallen, Zich van
iemand yerwiideren, Iemand verlaten;
b.) The fruit fell FROM overripeness ,
De.vrucht viel door overr-ijpheid ; 1o. )
to — IN , a.) Invallen , Instorten; b.)
Invallen, Vermageren, Vervallen; c.)
Voorvallen, Gebeuren ; ) to — IN
WITH, a.)Overeenstemmen met; b.) 0 ntmoeten ; c.) Slaags worden met, Treffen,
Aantreffen ; 12.) to - INTO, Vallen ;
to — INTO another's mind, Net een'
ander instemmen; to - INTO a passion WITH, Driftig worden over; to
INTO one's views, Iemands denkbeelden omhelzen; 13.) to - OFF, a.)
Afvallen, Zich vallende afzonderen;
h. Afvallen, Vermageren , Kwijnen;
c. A (vallen, Ontrouw worden ; d. )
(vallen,eroerig worden; e.) Vervallen, V;emznderen • 14.) to — ON,
a.) Aanvatten, Met ijver beginnen,
Met liver aanvangen; b.) Aanvallen,
Aantasten , Op het vallen, Aanranden ; c.) Fallen op; Is.) to -- OUT.
a.) Vallen (nit, OF); b.) Uitvallen,
Afloopen, Eindigen ; c.) Plants hebben,
Gebeuren, Voorvallen ; d.) Uitvallen,
Uitvaren (tegen, WITH); e.)Twisten,
Krakeelen, Een Leven rnaken, Zich drif:
tig maken (over, ABOUT) ; 16.) to OvER, a.) Vallen over ; b.) Overgaan,
Overloopen (tot, TO) ;. 17.) to SHORT OF, a.)Niet bere iken, Zien mislukken, Nissen ; b.) 1Viet voldoen aan,
Te leur stellen; 18.) to — TO , a.)
Toevallen , Te beurt vallen ; b.) Janvallen, Beginnen to eten (van, ON);
c.) *) Beginnen, Aanvangen (te schrifvon, enz., writing, &c. ); **) Zich begeven aan; She fell TO her proyers,
Zil begon to bidden; d.) He fell heavily TO the floor, He plofre op den grand
neer ; 19.) to — UNDER, a.) Vallen
coder; b.) Vallen of komen onder, Eon
voorwerp warden of z(bz van; c.)Vallen
coder, Behooren tot 20.) to UPON,
a.) Vallen op, enz., zie to Fall ON;
b.) Aanvallen, Op het lijf vallen, Aantasten , Aanranden ; c.) Beproeven.
—, v. a. Laten vallen.
Fall, s. Vallen, o. *—, Val. *—,Waterval, m. * Afvallen der bladen, o.
Fallacious, adj. (Fallaciously, adv.) Bedriegelijk.
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Fallaciousness, adj. Bedriegelijkheid, yr.
Fallacy , s. Bedrog, o.
Fallen, part. zie to Fall.
Fallibility, s. Feilbaarheid, vr.
Fallible, adj. Feilbaar.
Falling, s. Vallen, o. I.) - AWAY,
Afval ; 2. IN, Laagte ; 3.) OFF, a.) .dfwijking ; b.) fl foal m.
Falling - sickness, s. Vallende ziekte, yr.
Fallow, adj. Vaal. * —, Braak.
Onbeploegd. *
Beploegd, maar onbezaaid. * Verwaarloosd. * s.
Braak liggend land. * — , Geploegd
land, dat nog eenmaal moet geploegd
warden, o.
to Fallow, v. a. Beploegen, met oogmerk
on nog eenmaal to beploegen.
v.
veroud., Geel worden, Verwelken.
False, adj. Valsch ; — TO, Ontrouw aan..
* —, adv. zie Falsely.
False - claim, s. Valsche regtsgrond ,
False - dealer , s. Bedrieger,, m.
False - faced, adj. Huichelachtig.
False - fire, s. Van de pan branden, o.
Falsehearted, adj. Valoch van hart, Trouweloos.
Falseheartedness, s. Valschheid, Trouweloosheid, yr.
Falsehood, s. Valschheid,Trouweloosheid.
*
Onwaarheid, Leugen, Logen, yr.
*
, Bedrog, o.
Falsely, adv., zie False, adj.
Falseness, s. Valschheid, Trouweloosheid ;
— To, Ontrouw aan, Trouweloosheid
omtrent. —, Valschheid , Dubbelhartigheid. — ,Valschheid, Onwaarheid,
Woordbreuk , yr.
Falsetto, s. zekere stem, Fausset, yr.
Falsifiable, adj. Vervalschbaar.
Falsification, s. Vervalsching, yr.
Falsifier, s. Vervalscher.
, Leugo.
naar , m.
to Falsify, v. a. Vervalschen. * ,
valsch doen
* —, v. n. Lieger;.
Falsity, s. Onwaarheid, Leugen, yr.
to Falter, v. n. Stotteren, Hakkelen (irs
het spreken). * — , Waggelen of St; uikelen (in het gaan). * , In de war
z fin , Van zljn stuk zifn ; to - AT,
Verlegen staan bil.
Faltering, s. Zweikheid, yr•
Falteringly, adv. Gebrekkig.
to Famble, v. n. veroud., Stameren.
Fame, s. in de fizbelk., lawn. *
in het algem., Faam , yr., Ge?ucht, o.,
Vermaardheid , yr.

FAME
to Fame , v. a. veroud., Beroand makes.
Verkondigen.
Famed , adj. Vermaard ; — FOR eloquence, Vermaard om welsprekendheid.
Fameless, adj. Onvermaard.
Familiar, adj. IluiseltYk. *
Gemeen, Gemeenzaam,
zaam, Gezellig.
Welbeleend. * Gemeen, Gewoon ;
I.) - TO, Welbekend aan, Eigen; 2.)
- WITH Gemeenzaam met. *— , s.
Kennis, yr., Bekende, on. en yr. *
Geese, van Wien men meende, dat
op iemands bevel ter dienste stand, Huisgeest. *
Bediende der inquisitie in
Spanje, Handlanger der inquisitie,m.
Familiarity, s. Gemeenzaamheid, y r ; to
Contract a — with one, Een' gemeenzaamheid met iemand aanlenoopen.
to Familiarize, v. a. Gemeenzaam waken ;
to - TO, a.) Gemeenzaam maken met ;
b.) Eigen waken (non).
Familiarly, adv. zie Familiar, adj.
Familist, s. welter, Lid eener sekte, die
zich de Family of love noemde, o.
Family, s. Huisgezin, Gezin. *—, Geslacht, o., Familie, yr.
Family - way, s. Zamenleven ; In a
to Be in the
—Indefamilkrg;
, Zwanger zijn.
Famille, s. enkel in: En famille, In den
familiekring, En famille.
Famine, s. Hongersnooti,
to Famish, v. a. Laten doodhongeren, Doen
verhongeren ; to — one O F , iemand
het leven doen verliezen door het onthouden van. Aanm. Schoen deze vorm
enisschien enkel bij MILTON voorkomt,
is hij echter zeer bruikbaar. 4 —, v.
Monger
n.,• Van honger vergaan. *
lvden.
Famishment, s. Gebrek aan voedsel, o.
Famosity, s. ongebruik., Vermaardheld , vr.
Famous, adj. Vermaard; — FOR erudition, Vermaard om, door of wegens
geleerdheid.
Famoused , adj. bij SHAKSP. Vermaard
gemaakt of geworden.
Famously, adv. , zie Famous.
Famousness, s. weinig gebruik.,Vermaardheid, yr.
Fan, s. Waaijer. •—, Vuurwaaifer, an.
* —, Wan, yr.
to Fan, v. a. Waaijen, Met ten' waaijer
verkoelen ; to — one INTO a slumber,
Iemand al waaijende doen insluimeren.
*—, (het vuur) "lanwaaVen , Door
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middel van een' vuurwaaijer sterker doen
Wannen.
branden. *
s. Dwee.
Fanatic, adj. Dweepziek. *
per, m.
Fanatical, adj. (Fanatically , adv.), zie
Fanatic, adj.
Fanaticalness, s. weinig gebruik. , zie
Fanaticism.
Fanaticism, s. Dweeperij, Dweepzucht,vr.
Fanciful, adj. (Fancifully, adv.) Herrenschimmig. * — , Uit eene levendige verbeelding gesproten, Zonderling, Phan.
tastisch.
Fancifulness, s. Levendigheid van verbetiding, Zonderlingheid, yr.
Fancy , s. Verbeelding, Verbeeldingskracht, y r, *— , lo yal, tn., Invallende
Gril. *—, Lilian, yr *—,
gedachte.
Smaak, Uiterlijke bevalligheid, yr. ;
His clothes are very rich and of the
best —, Zijne kleederen zijn zeer prachtig en naar den besten smack. *—
Swank, Zin, ; -FOR, Neiging voor,
tot ; to Live according to one's own
— , Naar zijn' eigen' zin leven. * —,
adj. Naar zain' eigen' smack ingerigt ,
Phantasie
to Fancy, v. n. Zich verbeelden, Mee-nen, Gelooven. * —, v. a. Zich ver.
beelden of voorstellen. *—, ilchtem,
Houden voor. * Liefhebben, Hordes
van, Zin hebben voor.
Fancyframed , adj. Ingebeeld.
Fancyfree, adj. Onverliefd.
Fancymonger,, s. Grilziek mensch, m.
Fancysick , adj. Grilziek.
Fand , part. bij SPENSER, zie Found.
Fandango, s. ten dans.
Fane , s. Tempel, an. *—, Kerk, yr.
Fanfare, s. trompetgeschal bij het introden in het striidperk, Fanfare, yr.
Fanfaron , s. Pochhans, Snoever. *—,
Ijzervreter, m.
Fanfaronade , s. Snoevery, Page/aril; yr.
to Fang, v. a. Grijpen.
Fang, s. Slagtand (van ten wild zwijn).
Klaauw (van tenets roofvogel),
tn. *
Werktuig om to grijpen,o.
Fanged, adj. Met slagtanden of daarnaar
gelijkende werktuigen voorzien.
Fangle , s. Dwaas en beuzelachtig vat.
werp, o.
Fangled, adj. Zwierig.
Fangless, adj. Tandeloos.
Fangot, s. Baal goederen (van a tot 21/4
centenaar) , yr.
Fanion, s. Vaantfe, o.
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Fanlight, s. zeker venster boven eene deur.
Fannel, s. soort van sieraad op de wifze
van eene sjerp , door priesters om den
linker arm gedragen, zie Fannon.
Fanner, s. Die met eenen waaijerwaait.
Fannon, s. Armband van een' mispriester, m.
Fantasia , s. zeker muzijkstuk, Phantasie , yr.
Fantasied, adj. Wonderlijk , Grillig,
Grilziek.
Fantastic, Fantastical, adj. (Fantastically, adv.) Hersenschimtnig. *—, Schijnbaar,, !Viet wezenllik. * — , Onzeker,
Onbestendig. * —, Grilziek, Wonderlijk , Onbestendig.
Fantasticalness, s. Hersenschimmigheid.
*—, Grilziekheid,Wonderailcheid. *—,
Onbestendigheid, yr.
Fantasy, s. veroud., zie Fancy.
Fantoccini, s. p1. Poppen, yr. mrv. —,
s. sing. Poppenspel, o.
Fap, adj. bi/ SHAKSP., Beschonken.
Far, adj. Ver. * —, adv. Ver. * —,
Aanmerkeliik, Veel, Zeer ; 1.) - FROM,
Verre van ; 2.) - OFF, Verre af; 3.)
- TOWARDS, Verre naar.
Far, s., zie Farrow.
Far-about, s. Wijdloopigheid, vr., Omweg, tn,
to Farce, v. a. bij koks, Pullen, Farceren ; to — wrrii , Opvullen met. * —,
Doen opzwellen.
Farce, s. Klucht, Tooneelklucht, vr.
Farcical, adj. (Farcically, adv. ) Op de
wifze eener tonneelklucht, Kluchtig.
Farcing, s. Vulsel, o.
Farcy,, s. Paardenschurft, yr. en o.
to Fard, v. a. Blanketten.
Fardel, s. bit SHAKSP., Bundel ,, vs.,
Pak, o.
to Fare, v. n. Reizen. * —, Varen, Gezond ofOngezond zijn, Wel ofNiet wel
vaten , Ztch bevinden. * —, Varen,
Er aan zijn, Wel ofKwalijk bij iets y aten. * , Eten, Gastereren. * —, impers. v. Gdr, Gebens en, Plaats itchben ; So may it — with him, Zoomoge
het met hem gaan.
Fare, s. Voerloon, tn. en o., Vracht (voor
eene reize to land of to lvater). * —,
Spits, vr.; fig. to Be reduced to a
hard —, Zich moeten behelpen.
Farewell, interj. Vaar wel! * —, s.
Vaarwel, Afscheid, o.
Farewell - gun, s. Afscheidsschot, o.

FASC
Farewell- letter, s. Afccheidsbrief, us.
Farewell -visit, 8. Aficheidsbezoek , o.
Far - famed , adj. Wijd vermaard.
Fader, adj. veroud., zie Far - fetched.
Far -fetched , adj. Ver gehaald ; fig. Gezocht , Ver gezocht.
Farina, s. Neel. * —, Stuifmeel, o.
* — , zie Fecula.
Farinaceous, adj. Meng. * —, Meetachtig. * —, Uit meel bestaande.
Farm , s. Boerderi j, Pachthoeve. * —,
Verpachting, yr.
to Farm, v. a. Verpachten; to — OUT,
Verpachten. * —, Pachten. *—,(land)
Bebouwen.
Far enable , adj. Bebouwbaar, zie to
Farm.
Farm - dog, s. Boerenhond, Ilofhond, tn.
Farmer, s. Landhoevenaar, Pachter. *— ,
Landman, Boer, m.
Farm -house, s. Boerenhuis, o.
Farming, s. Pachten, o. * —, Landbouw, m.
Farmost , adj. & adv. superl. Verst.
Farness, s. Verte, yr.
Faro, s. naam van een hazardspel met
kaarten, Faro, o.
Far - piercing, adj. Diep indringend.
Farraginous, adj. Gemengd.
Farrago, s. ligengelmces, o.
Farrier, s. Hoefsmid. * —, Paardenarts , m.
to Farrier, v. n. Over paarden dokteren.
Farriery, s. Hoefstnidsberoep. * — , Yak
van paardenarts , o., Paardenartsenfjkunst, yr.
Farrow, s. Nest vol jonge varkens, o.
to Farrow, v. n. & a. (van varkens)
Jongen werpen.
Far - shooting, adj. (van een vuurroer)
Per dragend.
Fart, s. Wind, Scheet, Veect, tn.
to Fart, v. n. Eenen wind laten, Veesten.
Farther, adj. et adv. Verder, zie Further.
Farthest, adj. & adv. Verse, zie Furthest.
Farthing, s. Vierde van een' penny, o. ;
fig. Not worth a — , Geen' cent
waard.
Farthingale, s. Hoepelrok, tn.
Farthingsworth , s. Waarde van een'
farthing, yr.
Fasces, s. plur. in de Rom. geschied.,
Bundel bijlen, BijIbundel, tn.
Fascia,s.11and.*—,bij heelk.,Zwachtel,m.
*—,in de bouwk., Laag steenen, die boven

FASO
een venster nitsteekt, Rollaag ; ook :
Lijst, (van eene krib,) yr..
Fascial, adj. Van den bifibundel.
Fasciated, adj. bij heelk., Gezwachteld.
'lc —, bij bouwk., Met eene lijst versierd.
Fasciation , s. bij beak., Zwachteling,
yr. * —, Zwachtel, m.
Fascicle, s. Bssje, luiltfe, o.
Fascicular, adj. In een bosje vereenigd.
to Fascinate, v. a. Betooveren.
Fascination, s. Betoovering, yr.
Fascine, s. in de vestingbouwk., Takkebos, (tot het opvullen van grachten gebruikt wordende,) m.
Fascinous, adj. veroud., Betooverend.
to Fash, v. a. provinc., zie to Vex.
Fashion, s. Fatsoen, Maaksel, (inzond.
van zilversmidswerk envankleermakerswerk,) o. ; van daar: Mode, Kleederdragt; en van bier in het algem.:
Mode, Manier,, y r., Algemeen aangenomen gebruik, o., bijz. bij lieden van
beschaafden stand; en van hier weder:
Fatsoen, o., Beschaafde stand, in., ale:
People of —, Lieden van fatesen, van
aanzien, Fatsoenlijke lieden.
to Fashion, v. a. Fatsoeneren; I. to FOR, Geschikt waken y oor; 2.) to ON, Fat;oeneren naar ; 3.) to - TO,
zie to Fashion for.
Fashionable , adj. (Fashionably , adv.)
Naar tie mode gemaakt. * —, De mode
volgende. * —, Fatsoenlijk, (in stand
boven bet gemeen , en beneden den
adel).
Fashionableness, s. Overeenkomstigheid
met de mode, yr.
Fashioner, s. Fatsoeneerder, M.
Fashionist, s. Modegek , Modezot, m.
Fashion - monger, s. Modegek, m.
Fashion-pieces, s. pl. scheepsw. , Ran:soenhouten, o. meerv.
to Fast, v. n. Fasten, Geene spijs gebruiken ; to -OFF, (v. a.) Uityas ten. *—,
nit hoofde van godsdienstige begrippen zich op zekere tijtien van sornnage alders gebruikelvke spijzen onthouden, Vasten.
Fast, s. Vasten, (de daad van vasten,) o.
* —, Fasten, yr., Vastentijd, m.
Fast, adj. & adv. Fast, Onbewegelijk.
* —, Vast, Aansluitend; fam. — and
loose, Onzeker, Onbestendig, Bedriegelijk, *—, adv. Vast ; — BY, - B E
Digt bij. * —, Snel. * —, Dik--SIDE,
wüls.
Fascday, s. Vastendag, m.
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to Fasten, v. a. Vast waken, Bevestigen.
*—, Zamenvoegen, Verbinden ;1.) to
vact maken ; 2.)
—DOWN,arbend
to— IN,Bevestigen in, Vast waken in ;
3.) to — ON , Bevestigen op; 4.) to
- TO, Bevestigen aan, Vast waken aan ;
S.) to — UPON, a.) zie to Fasten ON;
b.) fig. to — a crime UPON one , Iemand van eene misdaad beschuldigen ;
to — an obligation UPON one , lemand
eene verpligting opleggen; to — an advice UPON one, Iemand een' raad geYen ; 6.) to - TOGETHER., Zamen
verbinden ; 7.) to - WITH, a.) Bevestigen met ; b.) Verbinden of Zamenvoegen met. * —, v. n. Zich hechten ;
to — ON, UPON, Zich vast zetten op,
Zich hechten aan
Fastener,s. Die vast maakt, Bevestiger,m.
Fastening, s. hetgene vast maakt, Band, in.
Faster, s. Die vast, Vaster, in.
Fasthanded, adj. Deun, Fasthoudend.
Fastidiosity, s. buiten gebruik, Hoovaardigs versmading , yr.
Fastidious, adj. (Fastidiously, adv.)
Hoovaardig versmadend; fig. Overdreven.
Fastidiousness, s.
Trotsche versrnadi ng, vr.
Fastigiated, adj. Naar boven naauwer
toeloopend.
Fastirgday, s. Vastendag, tn.
Fasting - gut , s. Ledige darm , tn.
Fastly, adv., zie Fast.
Fastness , s. Vastheid. * —, Sterkte.
* — , Versterkte plants, Vesting, vr.
Fastuous, adj. Trotsch, Hoovaardig.
Fat, adj. Vet, Meest nit vet bestaande.
* — , Vet, Vleezig, Niet wager. * — ,
Vet, Vruchtbaar, Niet schraal ; fig.
Er goed in zittend, Rijk. *— , s.
Z er, 0.
to Fat, v. a. Vet waken, Nesten. * —,
v. n. Vet worden.
Fatal, adj. Noodlottig; — To, Noodlottig voor.
Fatalism, s. Geloof aan een onverander10k noodlot, Fatalismus, o.
Fatalist, s. die staande hondt, dat alles
naar een onveranderlijk noodlot geschiedt,
Fatalist, in.
Fatalit y , s. 1Voodlottigheid. *—, Onveranderlijke voorbeschikking, yr.
Fatally, adv., zie Fatal.
Fatalness, s. Afoodlottigheid. * —, Onoverkomelijke noodwendigheid , yr.
Fez- brained, adj. Dorn.
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Fate, s. Leval, Noodlot.
Noodlot , Lot, 0.
Fated, adj. Noodlottig, Door het noodlot bepaald. * —, Door het noodlot met
eenigerhande hoedanigheid begaafd.
Fateful, adj. Noodlottig.
Fates, s. plur. Schikgodinnen, Parcen,
yr. meerv.; fig. Feathered—, Ptfien,
tn. meerv.
Fat-headed, zie Fat-brained.
Father, s. Nader,
to Father, v. a. Tot zoon oidochter aannemen, ills kind aannemen ofDaarvoor
erkennen; fig. van eenen schrijver of
maker, Poor het zone erkennen. * —,
Ilan iemand els vader toekennen; fig.
'emend aanwriiven, Met jets betichten;
to — ON one, a.) Iemand als vader opgeven van; b.) Ientand als maker of
oorzaak opgeven van.
Fatherhood, s. Vaderschap, o.
Father-in-law, s.Schoonvader. 4—,Stiefvader , TB
Fatherland, s. Vaderland, o.
Father-lasher, s. Zeeschorpioen,
Fatherless, adj. Vaderloos.
Fatherliness, s. Vaderaard, yr., Faderliefde , vr. (n.
Father-long-leg, s. eene spin, Hooiwagen ,
Fatherly, adj. & adv. Vaderlijk.
Fathom, s. Vade;n, m. *—, Bereik, n.
to Fathom, v. a. Ornvademen. *—, Bereiken, Betneesteren. —, Peilen ; fig.
Peilen, Onderzoeken.
Fathomer, s. Paler, In.
Fathomless, adj. Onpeilbaar. *
Onomvatbaar.
Fatidical, adj. De gave der voorzegging
hebbende , Vootzeggend.
Fatiferous, adj. Doodelijk.
Fatigable , adj. Vern:eel/mar, Ligt ver172 oeijend.
to Fatigate, v. a. buiten gebruik, Vermoeijen.
Fatigate, adj. bij SHARSP., Verrnoeid.
Fatigation, s. veronci., Vermoeidheid, yr.
Fatigue, s. Vermoeijenis , yr.
to Fatigue, v. a. Verniocijen, Afmatten.
Fatiscence , s. Opening, yr.
Fatkidneyed, adj Vet, Dik en vet.
Farling , s. Jong mestdier, o.
Fattier, s., zie Fattener.
Fatness, s. Vetheid, yr. *— , Vet. *—,
Smeer, o. *
Smerigheid, Olieachtigheid. *
Vruchtbaarheid , vr.
to Fatten , v. a. Vet waken, Mesten; to
-- no Vet mesten. * —, Illesten,Prucht-
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bear waken. v. n. Vet worden;
a.) to — oN , Grazen op; 2.) to WITH Zich vet mesten met.
Fattener, s. Die of Dat vet tnaakt.*—,
Blest, m.
Fattish, adj. Vetachtig.
, Smerig,
Fatty , adj. Vetachtig, *
Olieachtig.
Fatuity, s. Dwaasheid,Onnoozelheid, yr.
Fatuous, adj. Onnoozel, Dwaas. * — ,
Krachteloos.
Fatwitted , adj. Dom.
Faucet, s. Zwikje (in een vat), o.
Faufel, s. Arocanoot, yr.
Faugh, int. Ba!, Hu!
Faulchion zie Falchion.
Faulcon , zie Falcon.
Fault, s. Font, Fell , vr., Misslag, in.,
Overtreding , y r., Lige
Font, y r., Gebrek ,o.,Onvolkomenheid,
yr.; He finds — WITH every thing, 11sf
heeft op alles lets to zeggen, to vitten,
atm to merken ; At —, Verlegen.
Faultily, adv., zie Faulty.
Faultfinder, s. Vitter,
Faultiness, s. Gebrekkigheid, OnvolkoSchuldigheid , yr.
menheid.
Faultless, adj. Zonder font, Voltnaakt.
Faultlessness, s. Stan; van volmaaktheld , m.
Faulty, adj. Gebrekkig, Onvolkomen. *—,
Schuldig, Niet onscizuldig.
Faun , s. Boschgod, Faun, Sater,m.
Faunist , s. Natuuronderzoeker,, m.
Fausen , s, snort van grooten *dal.
Faussebraye, s. in de vestingbouwk.,
Walgang,
Fautor, s. hit BEN JONSON, Begunttiger,
Voors::ander, in.
Fautress, s. veroud., Begunstigster, yr.
Favillous, adj. Van nods.
to Favour, v. a. Begunstigen ; t.) to IN Begunstigen in; 2.) to - WITH 5
Begunstigen met. * 5 (In gelaat,tnkken) gelÜken.
Favour, s. Guest,
( nok in den zie
of, Ten
van Gunsthewijs, o.); In
voordeele van ; fain. With your —,
der few welnetnen; Under — , One/er
verbetering. *— , Genegenheid, MegaGedachtenis , vr., Sounegenheid.
venir, (geschenk van eene dame om to
barer gedachtenis te dragen,)o.
Lens
SHAKSP.5
( in het algem. )*- 5
Heading, yr. *
Gelaatstrek, m2.
Favourable, adj. Gunstig; I.) — FOR,
Gunstig of Gemakkelilk voor ; 2.) - TO5
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Gunstig of Bevorderlifk voor.* ,Toegenegen. 1, —, Inschikkelifk Niet y ittend.
Favourableness, s. Gunstigheid. *
,
Genegenheid, Toegentgenheid, yr.
Favourably, adv., zie Favourable.
Favoured, adj. (Favouredly, adv.) Begunstigd door de natuur ten aanzien der
geThatstrekken ; gemeenlifk met well of
III, Bevallig of Onbevallig van gelaat.
Favouredness, s. Voorkomen, o.
Favourer, s. Begunstiger,, an.
Favourite , s. Gunsteling, an. en yr. *_,
adj. Begunstigd , Gcliet koosd.
Favouritism, s. Uitoefening van magi door
gunstelingen, vr.
Favourless , adj. Onbegunstigd. * — ,
Ongunstig.
Fawn, s. Jong hers, o.
to Fawn , v. to van herten, fongen werpen,Werpen, fongen. *—, Kwispelstaarten.* —, Fief/en, Pluimstriiken,
jen; to - UPON one, Iemand yleijen, fiikflooijen , Iemand honig om den mond
strIlleen.
Fawner, s. Vleijer,, FHA:17.04er , Pluimstrifker,, Gatlikker,, tn.
Fawning, s. PluimstrOerff , Gatlikkerij, yr.
Fawningly, adv. Vleijend , Flikfloojjend.
Faxed, adj. ongebruik., Harig.
Fay, s., zie Fairy. * —, bif SPENSER ,
zie Faith.
Feaberry, s. Steekbes , yr.
to Feague , v. a. Kastijden , Slaan, Rosser, 4frossen, Zweepen,
Fealty, s. Leenpligt ,
Fear, s. Frees, a.) — FROM attack,
Frees voor aanval ; a.) The OF death,
De vices voor den dood; The OF offending, De vrees om to beleedigen. *
Ontzag, 0. *
, Pbgelschrik , Vogelverschrikker,, Moolik, m.
to Fear, v. a. Duchten , Preezen. * — ,
Verschrikken. * —, v. n. Vreezen,
vreesd zijn; to — FOR, Vreezen veer.
Fearful, adj. Vreesachtig.*—, Bevreesd;
1. ) - OF, Bevreesd of Beducht voor;
- TO break, Bevreesd om to breken. *—,
Ontzagwekkend. * — , Vreeselijk.
Fearfully, adv., zie Fearful.
Fearfulness, s„ Vreesachtigheid. *
,
Bevreesdheid, vr.; a.) — OF offenders,
Bevreesdheid voor overtreders ; 2.) TO ask, Bevreesdheid om to vragen.
Fearless, adj. Onbevreesd, Onbeschroomd,
Onverschrokken ;
OF the co pse-

quences , Onbevree ,d veer de gevolgen.
Fearlessly, adv., zie Fearless.
Fearlessness , s. Onbevreesdheid , Onbeschroomdheid , Onverschrokkenheid,vr.;
- OF death , Onbevreesdheid voor den
dood.
Feasibility , s. Doenlijkheid , Uitvoerbaarheid , yr.
Feasible , adj. (Feasibly, adv.) Doenlijk,
Uitvoerbaar.
Feast , s. Gastmaal , Banker , 0. *
Feestdag , an. * — , Lekketnij , yr.
to Feast , v. n.Gastcreren,Banketteren.
* —, Feest vieren ; to - ON , Zich vergasten aan. * — v. a. Prachtig sethalen , Te gast hebben. *--,Fermaken.
Feaster, s. Gastereerder, Feestvierder,,
Feesteling. * —, Gastheer, an.
Feastful , adj. bed MILTON , FeestelÜk.
* —, Luidtuchtig in yrolifkheid.
Feasting, s. Feest, o. * — , Feestviering , yr.
Feastrite , s. Gebruikeliikheden op feestdagen in acht to nemen, Yr. Inn
Feat , s. Daad , vr., Bedlijf, (inzond.
in den zin van Heltiendaad,)o.* ,
Grap, vr.*—, adj. veroud., bid SHARSP.,
Behendig, Knap ,Vernuftig. * —, Net,
Keurig.
Feateous, adj. (Feateously, adv.) veroud., zie Feat , adj.
Feather, s. Feder, yr.; prov. B:rds of a
— flock together, Soort zoekt snort;
Fine feathers make fine birds, De kleeren waken den man ; fig. That is but a
in his cap, Dat is maar een bloote eer(scheepsw.)Er doortitel ; to Cut a
Pluim, yr.,
gaan dat het stuff ft. *
Vederbos , an.; zie ask Feathers.
to Feather, v. a. Met vederen bekleeden
of versieren , Bevederen; fig. to — one's
nest, Zijne b ours lapp en; a.) to - AGAIN,
Zich wetler verheffen ; He is well feathered again, Hij is er weir boven op; 2.)
to — u p , Verhoogen , sullen. * — ,
Treden, ale een haan de hen).
Featherbed, s. Vederbed , o.
Featherbroom , zie Featherduster.
Featherdriver,, s. Veirenschoonanaker, m.
Featherduster, s. Vederbezem , m.
Feathered, adj. Gevederd ;fig.Gevlettgeld.
Featheredge, s. Dunne zijde van een*
plank, yr.
Featheredged , adj. van planken , Aan de
cease zijde dunner dais aan de antlers.
Featherfew,, s., zekere plant.
(ten.
Featherfooted, adj. Met gerederde
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Feathergrass, s. Vedergras , o.
Featherless, adj. Vcderloos.
Feathers, s. plur., zie Feather. *— ,
Haarbles (van een paard), yr.
Featherseller, s'. Vederkooper,, m.
Feathery, adj. Net vederen bekleed of
versierd. * —, Ligt als eerie veer, Vederligt.
Featly, adv., zie Feat, adj.
Featness, s. veroud., Behendigheid, Knais.
heid, Vernuftigheid. * — , Netheid,
Keurigheid, yr.
Feature, s. Gelaats trek., Trek, m. *—, Gedaante, y r., Varna, m.
Featured, adj Gevormd, Gemaakt. *—,
Ben schoon gezigt hebbende , Schoon.
to Feaze, v. a. Losdraaijen. * —, Geeselen , Siaan.
Febric, adj. Koorts veroorzakend. *—,
Koortsig.
to Febricitate, v. n. De koorts hebben.
Febriculose , adj. Koortsig.
Febrifacient , adj. Koorts veroorzakende.
Febrifuge, adj. in de geneesk., Koorts
verdriivend. * —, s. Koortsverdrijvend
middel, o.
Febrile, adj. Koortsachtig, Koortsig.
Februation, s. Reinigingsfeest. * — ,
Offer, o.
Feuruary, s. Februarij, in., Sprokkelmaand, yr.
Fecal, zie Faecal.
Fecial, adj. Van een heraut. * —, Door
een' heraut afgekondigd.
F .:!cula , s. Zetmeel, o.; zie Starch, Farina.
Feculence, Feculency, s. Drabbigheid.
* —, Drekachtigheid , yr.
Feculent, adj. Drabbig. * —, Vuil ,
Drekkig.
Feculum, zie Fecula.
Fecund, adj. Vruchtbaar.
to Fecundate, v. a. Bevruchten.
Fecundation, s. Vruchtbaarmaking, Bevruchting , yr.
to Fecundity, v. a. Vruchtbaar waken.
Fecundity , s. Vruchtbaarheid, vr.
Fed, pret. & part., zie to Feed.
Fedary,, zie Federary.
Federal, adj. Tot een eedgenootschap behoorende.
Federalist ,s. Bondgenoot (in den .dmerik.
oorlog), in.
Federary, s. bid SHAKSP., Eedgenoot, m.
en yr.
Federate, adj. Bij eedgenootschap verbonden.
Federation, s. Verbond , a.

FEIG
Federative. adj. Verbonden.
Fedity, s. Laagheid, Schandelijkheid, yr.
Fee , s. Leen, Leengoed, o.; A — tail ,
Een bepaald leen.
Fee, s. Loon, tn. en o., Salaris ,o.*—,
Fool, y r., Fooitje , o.
to Fee , v. a. Beloonen , Betalen. * —,
Omkoopen. * —, Pachten, Huren.
Feeble , adj. Zwak.
Feebleminded, adj. Zwak van geest.
Feebleness, s. Zwakneid, yr.
Feebly, adv., zie Feeble , adj.
to Feed, irr. v. a. Voeden, Spijzigen;
van bee, ten : Voederen , Voeren); I. ) to
- ON, a.)Ontha len op; b.)Voeden met; 2. )
to — WITH, Peden met. * —, °olderhouden. * —, Koesteren. * —, Vet mesten. * —, .el fgrazen , Afweiden. * —,
Vet waken. *---, PaaiJen. *—, (het vuur )
Aanboeten, Opstoken. * —, v. n. Ziclz
voeden, Sposzigen , Been; (van beesten,
Vreten, Grazen offrreideno fam. to —
high, Sterk eten ; prov. Ile feeds like
a farmer, Hij eet als een dorscher, Hij
kan wakker schransen; to — ON, UPON,
a. )Zich voeden met, Eten, Leven van; b.)
Azenop.*—,Dik wooden, Vet worden.
Feed, s. Voedsel , (van beesten,)Voeder.
* — , Maul, o., Maaltifd, in.
Feeder, s. Voederaur. * —, Eter, m.
Fee-farm, s. Erfpachtleen, o.
to Feel, irr. v. a. et n. Voelen , Gevoelen; I.) to — FOR, a.) Voelen Haar;
b.) Gevoel hebben voor , Met een genadig oog aanzien ; c.)Medeliiden hebben
met ; 2.) to - TOWARDS Geroelen voor,
omtrent. * —, Voeien, Tastes.
Feel , s. Gevoel , o.
Feeler, s. Die voelt of gevoelt. * — ,
van inseeten ,Voelhoren , Voelspriet, in.
Feeling, s. Gevoel, o. * —, adj. (Feelingly, adv.) Gevoelig.
Feese, s. veroud., zie Race.
Feet, s. plur., zie loot.
Fee-tail, zie Fee.
Feetless , adj. Zonder voeten, Voeteloos.
to Feign , v. a. Veodichten, Verzonnen,
Uitvinden, Uitdenken. * —, Voorwenden, Veinzen, Huichelen. * —, v. n.
Veinzen, Huicheien.
Feigned, adj. (FeiRnedly, adv.)Voorgewend, Verdicht, Verzonnen, Gemaakt,
Huichelachtig , Geveinsd.
Feigner, s. Veinzet . *—, Verdichter, m.
Feigning, s. Veinzerij. * — , Uitvinding , yr.
Feigningly, adv. Listig, Bedricgelijk.

FEIN

FELO

Valsche schijn,* —,bijz. in de
schermsch. , Looze scoot. * , in de
muzifk, Halve coon , m.
Feint , adj. by. Locke, zie Feigned.
Felander,, s. tacit van worm bij valken.
Felt-are, s. fate., zie Fieldfare.
to Felicitate, v. a. Gelukkig waken. * —,
Geluk wenschen; to —ON, Gelbk wenschen met.
Felicitate, adj. bij SHAKSP., Gelukkig
gemaakt.
Felicitation , s. Gelukwensching , yr.
Felicitous, adj. (Felicitously, adv.) Gelukkig.
Felicity , s. Geluk, o., Gelukkige toestand, m., Gelukzaligheid , yr.
Feline, adj. Katachtig. *
, Tat het
kattengeslacht beboorende.
Fell, pret., zie to Fall.
Fell, adj. Eel, Wreed, Woes:.
Fell, s. Vel , o., Huid, vr.
to Fell, v. a. Mellen, Nedervellen.
Kappen, Omverhakken; (Aanm. to Fell
AL"NG DOWN, dot ook Yoorkon2t, word;
door JOHNSON gewraakt;) to —one TO
the ground, lemand op den grand werpen.
Fell, s. Heuvel , m.
Fell, s. bif SPENSER., Gal. * —, Zwaarmoedigheid, yr.
Feller, s. Feller, m.
Fellifluous, adj. Overvioeijend van gal.
Fellmonger , s. Huidenkooper,, m.
Folly, adv., zie Fell.
Fellness, s. Felheid , Wreedheid , yr.
Felloe, s. Omtrek, m., Veiling, (van
een rod,) yr. Aanm. Titans schrfft
men Felly.
Bellow, s. Moat, Makker,K ameraad. *—,
bij koopl., Vennoot , Cornpagtion, m.
* —, Lid ,(van een genontschap,enz.,)
o. * —, Wedergade , Wee'rga, y r. ;
lost the — to that glove, lkheb de weerga van dezen handschoen yet loren; That
knave has not his —, Die schurk heeft
zijns gelijke niet. * —, Karel „Kerel ,
Vent, m.; An honest , Een eerliake
ketel ; A sorry , Eon gemeene kerel.
Aanm. In de laatsie beteekenis heeft
Fellow ook, even als het Ned. kerel,
zonder eenige bifro b cring o'ebruikt , de
nevenbeteek. van vicchtheid of verachtelifkheid. In zamenst. heeft het de beteekenis van het Ned. voorz. Alede , en
wordt voor geplaatst, als : Fellow-heir,
Metieelfgettaam ; of, geliik het Ned.
ENG. A. DUTCII DiCT.

Makker ofGenoot , achter, ale: Playfellow , Speelmakker ; Fedfellow, Bedgenoot.
to Fellow, v. a. tie beide wedergad:n van
een pour bit elkandervoegen, Paren.
Fellow-citizen, s. BLdeburger,
Fellow-commoner, s. Medegerneencman.
aan eene hoegeschool , Student (der
eweede klasse), in.
Fellow-counsellor, s. Illedelid van den
raad, a.
Fellow-creature , s. Medeschepsel, o.,Medemensch, Evenmensch, Naaste , in.
Fellow-feeling,s. Medegevoel, o., Syna•
pathie, y r. *— , Gelvk belong, o.
Fellow-debtor, s. Medeschuldenaar, m.
Fellow-guest, s. Mede qast,Feectgenoot m.
Fellow - heir, s.111edeirfgenaam, m. en yr.
Fellow-helper, s. Medehelper, an.
Fellow-labourer, s. Medearbeider,,
Fellowlike , Fellowly, adj. et adv. Als
goetie kameraden.
Fellow-maiden, s. SPeeigenoot ,
Fellow- member, s. Medelid (eener maatschappij, enz.), o.
Fellow - minister, s. Ambtgenoot, m.
Fellow-peer, s. Medepair,, m.
Fellow-prisoner, s. Medegevangene, m.
eta yr.
Fellow-ruler, s. Mederegent MedeZestuurder, m.
Fellow-servant, s. Maat , Medebediende,
Kameraad, 771. en vr.
Fellowship, s. Kameraadscho. * —
Deelgenootschap, a. *
, Gelijkheid ,
Oveteenkomst. * Gemeenzaamheld,
Yr.; Good —, Gezelli gheid, Aangenaavtheid van omgang, y r. * — , Lidmaatscha p, van eene hoegeschool, o. * —, in
de rekenk., Compegnierekenang, Gezelschapsrekening, y r. *
Statendium,
(van een student ,) o.
Fellow-soldier, s. Wapenbroeder,, m.
Fellow-student, s. Medestudent, m.
Fellow-subject ,s. Medeonderdaan, Landsman , m., Landgenoot , m. en yr.
Fellow-sufferer, 8.111edelijder,
Drukgenoot , Deelgenoot in lifdet; , en yr.
Fel!ow-traveller, s. Reisgenoot, til et;
vr, Rehmakker,, Reasgezel , m.
Fellow worker, s. Medeaabeider, tn.
Fellow-writer, s. Meaeschri:aver,, m.
Folly, adv., zie Fell, adj.
Felly, s. Veiling (van een rad), vr.
Fete - de - se, s. an regten , Zelitnoorder,
Zelfmoordenaar,, tn.

Feint,

S.
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Felon, s,
die zich aan felony heeft schuldig gemaakt , zie Felony,
tn. *—, adj. 'Ian felony scizuldig ,
Misdadig.
Felon, adj. Wreed, Wreedaardtg. * —,
s. Pijnkke zweer, vr., zie Whitlow.
Felonious, adj.(Feloniously, adv. )Snood,
* _lloosaardig
Felony, s. elke zware wisdaad , die vet-beard verklaring van landeiljen en geederen, fa de dood.ctraf kan ten gevolge
hebben, Halsmhdaad, Crimineele 12iiSdaad ,vr.
Felspar, s. soort van spaath.
Felt, pret. en part., zie to Feel.
Felt, s. , o. * , Hurd, vr., Vel, o.
to Felt, v. a. Tot vilt waken, Vilten ;
to—wool INTO hats, Wel tot hoeden
vilten.
to Felter,, v. a. veroud., Aaneen kleven
als vilt.
Felucca, s. een klein open roeischip, Felock, yr.
Female, adj. Vrouwelijk; — screw,Moerschroef, Modr. s. Vrouw, y r., of
Meisje, o. (persoon van het vrouwelssk
geslacht.)*—, by dieren,WY:ffe, o.
Feme-covert, s. in regten, Getrown'de
vrouw,, yr.
Feme-sole , s. an regten, Ongetrouwde
Yrouw,, Jonge dochter, Vrijster, yr.
Feminality,, s. bij BROWN , Vrouwekkheid, Vrouwelijke geaardheid, yr.
Feminate, adj. bij FORD, zie Feminine,
adj.
Feminine, adj. Vrouwelijk. *—,Teeder.
* Verwiffd. * s. bij MILTON,
zie Female, s.
Feminity,, s. hij SPENSER. , Vronwelijkheld vr., Vrouwels)ke hoedanigheden,
Yr. meerv.
Fen, s. Moeras , o., Veengrond, tn., Veen,
Veenland, o.
Fenberry,, s. soort van zwarte bezie.
Fen-born, adj. In veenen gc:)oren.
Fen-cress, s. Veenkers, yr.
Fen-crie et, s. Veenmol,
Fence , s. Omheining, vr. *—,Boiverk,
o. *— , in het algem. al wat tot beschutting kan dienen, Schorr);, Beschutsel, o.,
Sc 1 ratting, Heining, yr.
to Felice, v. a. Omheinen. —, Met
een bolwerk oneven, Versterken. *—,
Beschutten ; I.) to — ABOUT, Omheinen
of Onigeven (met, WITH ) ; 2.) to—AGAINST , Omheinen of Beschutien tegen;
3.) to —FROM Beschutten tegen ; 4.) to

FEOF
— IN, Omsluiten ,Owheinen, Insluiten;
5.) to — UP , Siniten, Belemmeren; 6.)
to — WITH , Omheinen met. * , v. n.
Schermen. * Zich beschutten ; I.)
tO - AGAINST , Zich beschutten tegen,
voor ; 2.) to — 5 IT Vechten met.
Fence, s. Schermen, o. * Schermkunst , yr. *— , scheepsw., Verschansing, r., Schot , o.
Fenceless , adj. Open, Onbeschut.
Fence-Youth,
gedurende Welke
de jagt oudtijds in alle bosschenverboden
was, vr.
Fencer, s. Schermer , vs.
Fencible , adj. Weerbaar.
Fencing, s. Schermer;, o.
Fencing-master, s. Schernmeester,, tn.
Fencing-school, s. Schermschooi,
to Fend, v. a. Afweren iffhouden, Arkeeren; to - OFF , a.) Afweren ; b.)
Afhouden. * , v. n. Strijden, Disputeren.
Fender, s. Die of Dat afweert; biz.
ten of koperen losse random eene haardstede , on het uitvallen der kolen to beletten, Vuurhek, o. * — , scheepsw.,
Fenders, pl. Wriifhouten , o.
Worsten, y r. tneerv.
Fen-duck, s. Poeleend, yr.
Fenestral , adj. Van vensters.
Fen-fowl, s. Poeivogel, tn.
Fen-land, s. Veenland, o.
Fen . man , s. Veenlander,
to Fenertve , v. n. buiten gebr., Geld op
woeke; is,:erest uitzetten, Woekeren.
Feneratioh , s. Woeker en, o.
Fennel, s. zeker kruid Venkel, yr.
Fennel-apple, s. Venkelappel,
Fennel-flower, s. zekere plant, Nardi-4szaad , juirertjen-in't-groen, o.
Fennel-giant, s. Galbanumkruid , o.
Fenny, adj. Moerassig , Veenachtig.*—,
In moerassen 'wonencle.
Fennystones, s. p1. zekere plant, Veensteenen,
meery.
Fensucked, adj. Tilt veengrond ffehaald.
Fenugreek , s. zekere plant, Go leksch
lzooi , Fencgriek, o.
Feod , s. Leen, Leengoed , o.
Feodal , adj. Leenroerig.
to Feoff, v. a. In leenbezif stellen , Beleenen.
Feoff, s. Leen, o.
Feoffee, s. Leenbezitter, tn.
Feoffer, s. Beleener,, Leengever, tn.
Feoffment, s. Beleening, Inleengering, yrFeoffor,, zie Feoffer.
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Ferocity, s. Vrachtbaarheid,
Ferry , s. Veer , o. * —, adj. Van een
veer, Veer ...
Feracious, adj. Vruchtbiar.
to Ferry, v. a. & n. Overvaren; to Feral, adj. Verdervelijk.
Fere , s. hi). SPENSER, Genoot, tn. en vr. OVER Overvaren.
Feretory , s. Plaats , waar de lvkbal en Ferryboat,s.Veerschuit,Vearboot,Schouw,,
Pont, vr.
worden geborgen, yr.
Ferial, adj. Van de vakantie. *— , Van Ferryman, s. Veerman, Pontvoerder,
Schouwman ,
de werkdagen.
Feriation , s. Feestviering, Feesthouding, Fertile, adj. (Fertilely , adv.) Vruchtbaar ; —
Vrachtbaar,, m.
rakantiehouding, yr.
Fertileness, s. veroud., zie Fertility.
Ferine, adj. Wild, Grimn2ig.
Ferineness , s. Wildheid , Ongetemd- Fertility , s. Vruchtbaarheid, yr.
to Fertilize. v. a. Vruchtbaar maken.
held, yr.
Ferula, s. Plak, Schoolplak, yr. * —,
Ferity, s. Wildheid,Ongeterndheid. *
Riet, o.
Barbaarschheid, Wreedheid, yr.
, Ferulaceous, adj. Van riot, Rietachtig,
to Ferment, v. n. Gitten, Gesten. *
Riet
v. a. Doen gisten of gesten.
Ferment, s. Gisting, Gcsting. *- -,Gist, to Ferule, v. a. De plak. geven.
Fervency, s. Deiftie.e ijver, m., Vicar,
Gest, yr.
m., Drtit, yr.
Fermentable, adj. nor gisting ofgesting o.,
Fervent, adj. (Ferventl y , adv.) Meet,
vatbaar.
Fermental, adj. ongebruik., Gluing of Ziedend. * — , Driftig, Heethooldig.
*—, liverig. * — , aandac5liGetting veroorzakende.
tig in godsvrucht; A — prayer, Een
Fermentation, s. Gisting, Gesting, vr.
Fermentative, adj-. Gluing of Gesting vurig gebed.
Fervid, adj. fleet, Ziedend. *
veroorzakende.
Heethoofdig.. * —, Ifvet ig.
Fermentativeness, s. Geschiktheid om te
Fervidity, s. buiten gebruik , zie Ferdoen gisten, yr.
Fermenting- trough, s. bit papierm., Rot- vidness.
Fervidly, adv. zie Fervid.
kist, yr.
Fervidness, s. Hitte, vr. *—, Driftige
Fern, s. Varenkruid, o., Varen, yr.
Fern -seed, s, Varenzaad, 0.
Fervour, s. Hitte , y r. *—, Driftige
Ferny, adj. Met varenkruid begroeid.
Ferocious, adj. (Ferociously, adv.) Wild, ijver, tn. * Innige godsvrucht, yr.
Fescennine, adj. van verzen, Russ , OnRoofgierig.
Truest.
kiesch ,
*
s. Onkiesch bruiFerociousness , s. Wildheid, sr.
loftslied, o.
Woestheid, yr.
Ferocity, s.
Fescue, s. Wifspen,
yr.
Ferreous, adj. Uzerachtig.
Fesse, s. in de wapenschildk., Balkstreep,
Ferret, s. Floretlint, o.
Ferret, s. zeker diertje , waarvan men y r., Band, m.
zich op de konijnenjagt bcdient, Fret, o. Fesse -point, s. Middelpunt van een wato Ferret, v. a. Uit schuilhoeken vet drü:- penschild, Navelpunt, o.
Tot een feest behoorende,
yen. *—, Opsporen; I.) to — ABOUT Festal, adj.
Vrolijk , Uitgelaten.
the decks, Over de dekken rondsnpfre- Feesterijk. *
len ; 2.) to - OUT, a.) Opsporen; to Fester, v. n. Ontsteken, Vurig worden.
b.) Veijagen of Verthijven (nit, OF). Festinate, adj. bif SHAKSP. Spoedig,
Haastig.
Ferreter, s. die anderen in hunne
zondere aangelegenheden tracht te be- Festinately, adv. bilSnAlisP., Met speed,
In aller
spieden, Spion , Speurhond, on.
Festination, s. Ilaast , Speed,
—,
Ferriage, s. Peergeld, Overvaargeld, o.
Overhaasting, yr.
Ferric, adj. Tot ijzer behoorende. *
Festival, adj. Feertelijk, Fees: .
* —,
Uit ijzer verkregen, IJzer
Vrolifk. *
s. Feestdag. *
VetFerriferous, adj. ijzer voortbrengentle.
111.
Ferrugineous, adj , zie het sneer gebrui- f
Festive, adj. Feestelijk , zie Festal.
kelijke Ferruginous.
Festivity, s. Feestelificheid. *
FroFerruginous, adj. Ifzeraartlig.
Uitgelatenheid, vr.
Ferrule, s. van eenen rotting enz.,Beslago.
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Festoon , s. Lofwelk, o.
Festucine , adj. Strooklettrig.
Festacous, adj. Van stroo gemaakt,
Stroo
Fetal, adj. Tot een foetus (zie Fetus)
behoorende.
to Fetch, v. a. Haien, Gaon halen ; to
— victuals , Eten halen, Eten gear hakn. * in ruimere betcek., als: to —
one's breath, Adem haven; to — a
sigh , Een' zucht lozen or slaken , Zuchten ; to — a blow, slag toebrengen; to — a leap , Eenen sprang
doen; to — a walk , Eene wandeling
doen; to — a compass, Eenen owweg
waken. * —, met ondersc lieid. hijvoegs.
in sneer of minder afwifkende betcek.,
alt: to — ABOUT, Orrikaien ; 2.)
to — AGAIN, (Iemand, die flaanw is,)
,veder doer: bijkomen, Bijbrengen; 3. )
to - AWAY, Weghaleu ; 4.) to —
DOWN, a.) Afhalen, Naar beneden halen ; b.) Vernederen; 5. ) to — FROM,
Helen van ; 6.) to —
a.) Inhalen,
Binnen haven; b.) Invorderen, Ophalen ; c.) Bedotten, lilisleiden, Beet
hebben Verschalken, Bed, iegen ; 7 )
to — OFF, a.) Weghalen ; b.) Wegnemen ; c.) Van een gevoelen albrengen ; 3 ) to — OUT , a.) Uithakn ;
b.)Uitlokken, Door list is weten komen; c.) nor den dog deco kotnen,
Doen uitkomen, Te voorschijn doen ko
amen; 9.) to — TO, Brengen naar,,
aan ; b.) Weder dean bijkomen,
brengen; ) to — TOWARD, Bretzgen naar ; ii.) to — OVER, Bedotten,
Bedtiegen; 12.) to — UP, a.) Ophalen , Naar boven halen ; b.) Inhalen,
Bijkomen , Bereiken ; c.) Weder doen
bijkomen, Blibrengen. * —, v. n. Zich
snel bewegen ; t.) to — ABOUT, Zich
onikeel en, On2wenden ; 2 ) to — AwA t,
Veen en weer slingeren.
Loopje, o., List, vr.
Fetch, s. Vond,
Fetcher, s. Haler, tn.
Fetid, adj. Stinkend, Vunzig.
Fetidness, s. Stinkendheid, Vunzigheid, vr.
Fetlock, s. Haarlok (,aan den hoef van
een paard), yr.
Fetor, s. Stank, m.
Fetter, s. weest gebruikel. in het meerv.
Fetters, netboeijen ; fig. Boeilen, yr.
tneery
to Fester, v, a. Boe/,en.
Fetteiless, adj. Ongeboeid ; fig. Vrij.

FJCT
to Fettle , v. 11. veroud., Zich met betszelwerk bezig houden, Schlkken.
Fetus , s. Ongeboren vtucht, y r., Foetus, o.
Feud, s. Veete, Veede, yr.
Feud , s. Leen, o , 2/e Feod.
Feudal, adj. Leenroerig.
Feudalism, s. Leenstelsel, o.
Feudality,, s. Leenroeneeld, yr.
s. AchterleenFeudary,, Feudator y ,
man , tn.
Feu-de -joie , s. V eugdevuur , Vuurwork, o.
Feudist, s. SchtVver over de leenen of
over het leenregt ,
Feuillage, s. Gebladerte, Loover, o.
morte , s., zie Filemot.
ro Fetter, v. a. veroud., Gereed maker:.
Feuterer, s. veroud., Hondenkider, Hondenkooper,, en.
Fever, s. Koorts, vr.
to Fever, v. a. Koortsig waken, De koorts
s-eroorzaken.
Feveret , s. veroud., Ligt koortsje, o.
Feverfew , s. Noederkruid, o.
,
Koortsachtig.
Feverish,
adj.
Koortsig.
Feverishness, s. Koort,igheid, yr.
Feverous, adj. Koortsachtig. * —, Koortsig.
, Koortsves wekkend.
Fevery, adj. bij B. JUNSON, Koortsig.
Few, adj. Weinig ; in few words, In weinig wool den.
Fewel, s., zie Fuel.
Fewness, s. Weinigheid , Treinigte, yr.
to Fey, v. a. pto ‘ inc. , Uitbaggeren.
to Fiance, zie to Affiance.
Fiat, s. Bevel, o., Order, yr., Fiat, o.
Fib, s. Flous , Logen, yr.
to Fib, v. u. Floyzen verkoopen„jokken.
Fibber , s. Jokkenaar,, tn., Jokkenaarster, yr.
Fibre, s Vezel, nt.
Fibril, s. Vezeltje, o.
Fibrous, adj. Vezelig.
Fibula, s. in de ontlecdk., Kuitbeen, o.
F i ckle, adj. Veranderlii-le Onbeqendig.
Ficideness , s. Verandet Onbestendigheid, yr.
Fickly, adv., zie Fickle.
F,co, s.
SHAKSP., Knip (vanverac7sting met de vingers), m.
Fictile, adj. Van pottenbakkerswerk. * —,
In een' vorm gemaakt.
Ver
Fiction , s. Vet dichting, vr. *
dichtsel, o. *—, Logcn, yr.
Fictitious, adj. (F:ctitiously, adv.) Ver
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dicht.
* —, Onecht , Itagemaakt
Valsch, Gemaakt.
Fictitiousness, s. Valschheid, yr.
Fictious, adj. bij PRIOR, zie Fictitious.
Fictive, adj. veroud., Denkbeeldig , In
gebeeld.
Fid, s. scheepsw., zekerpuntig werktuig,
waarmede zeelieden touw onttweetnen ,
Splitshoren, * Stengeslothout, o.
Fiddle, s. zeker snaarspeeltuig, Viool,
Yodel , vr.
to Fiddle, v. n. Op de viool spelen.
Fiddlefaddle, s. Beuzelwerk , o. * —,
Beuzelpraat ,
* — , adj. Beuzelachtig.
Fiddler, s. Vioolspeeler,
Fiddlestick, s. Strijkstok , m. *—, interj.
Wisjewasfes!
Fiddlestring, s. Vioolsnaar,, yr.
Fidelity, s. Getrouwheid, vr,
Fidfad, zie Fiddlefaddle
to Fidge, v. n. veroud. , zie to Fidget.
to Fidget, v. n. Ziclz been en weer bewegen , Ileen en weer loopen, Kizzebizzen.
Fidget, s. Gestadige beweging, yr.,
zebizzen , o. "— 5 Rmteloos mensch,
femand , die gestadig in beweging is, In.
Fidgery,, adj. fam. Rusteloos , Gest adi g an
bewcging, Kizzebizzig.
Fiducial, adj. Vertrouwend.
FIducially, adv. Met vertrouwen.
Fiduciary, s. Iemand, Wien lets toevertrouwd is. *
bij godgel., lemand,
die het voldoende van het geloof zonder
de werken verdetligt. * , adj. Met
vertrouwen. *
OntwijfeMaar.
Fief, s. Leen, Leengoed, o., zie Fee.
Field, s. Veld, o.
Field - basil, s. Wilde basilicum, yr.
Fieldbed, s. Veldbed, a.
Field - book, s. Landmetersboek, 0.
Field - colours , s. Veldvaan, yr.
Field-day, s. Inspectiedag, m.
Fielded, adj. Te velde zijnde.
Fieldfare , s. zekere vogel , Kramsvogel, tn.
Field - fight, s. Vad3lag,
Field- gate, s. Hck, o., Slagboom,
Fieldmarshal, s. Peldmaarschalk, m.
Fieldmouse, s. Veldnatis, yr.
Fieldofficer, s. in het krijgsw., Veldof§Bier, (d. i. colonel, luitenant - colonel,
of mai oor,) nr.
Fieldpiece, s. Veldstuk, o.
Field - preacher, s. Veldprediker,m.
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Field - preaching, s. Preteen in het open
veld, o.
Fieldroom, s. V-ije veld, o. ; fig. Ruimte,
Speling, yr.
Field -spider, s. Veldipin, yr.
Fieldsporcs , s. pl. Velcivermatth , (b. v.
fagen, yissclzen, enz ,)Landyermaak,c,.
Fieldstaff, s. Lontst6k , m.
Field - work , s. Velticchans, yr.
Fielcly,, adj. veroud., Open, Vi tY.
Fiend, s. VI:land, Booze, Duivel.
Gezworen y ijand, m.
Fiendful, adj. Duiyelsch, Helsch.
Fiendish, adj. Duivelsch, flehch.
Fiendlike, adj. Duivelsch, Helsclz.
Snood, Goddeloos.
Fierce, adj. (Fiercely adv.) Fel, Wreed,
Woest.
Fierceness, s. Felhe id, Irr e edhe d, Woes th ei d, yr.
Fierifacias , s. in regten, Bevelschri ft,
om de toegekende kosten to docn verkrifgen, o.
Fieriness, s. Vurigheid,Driftigheid (van
eard), yr.
Fiery, adj. Uit vuurdeelen bestaande,
Vurig. * Heet als vuur. " 1714rig, Driftig.
Fite, s. Pip, Fluit, yr.
Fifer, s. Pijper,
Fifteen , adj. Viiftien. * —, s.
Lien, yr.
Fifteenth, adj. Viffileade.
s. Vijrtiende, o.
Fifth, adj. Vijrde. *
s. Viffde, o.
Fifthly, adv. Ten rijfde , In de riffde
plaats.
Fiftieth, adj. Vilftigste. *
s. niltigste , o.
Fifty, adj. Vijftig. * s. , yr.
Fig , s. Vitg, yr.; prov. fam. I no not
care a — for him, Ik lach wat omhem.
* —, Vijgeboom, m
to Fig, v. a. Door eon' knip met de vingers Konen.
Figapple , s. zekere appel zonder klokhuis, Vitgappel , m.
Fig - gnat, s. VijgenboordPr, tn.
to Fight, irr. v. n. Vechten Strijden,
Kampen; i.) to - AGAINST, Vechten
tegen ; a.) to — FOR , Vechten voor;
3.) to it — OUT , Op leven en dood
vechten; 4.) to - WITH, Vechten met.
* —, v. a. Bevechten.
Fight, s. Gevecht. *—, op schepen, end
zeil, geliik in eon zeegevecht wo,dt uitgehangen , om het Yolk op het dek voor
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den vijand to verbergen, Schanskleed, o.
Fighter, s. Vechter, m.
Fighting, s. Gevecht, o.
Figleaf, s. Vijgeblad, 0.
Figmarigold, s. Vijgeplant, yr.
Figment, s. Verdichtsel, 0.
Figpecker, s. zeker zangvogeltje, P1).
genpikker, vijg, yr.
Fig - shell, s. een zeedier, Vijg, ZeeFigtree , s. Vijgeboom,
Figulate, adj. Van potaarde, dlarden.
Figurable, adj. Vatbaar voor vorming of
vervorming, T'Vaaraan eene gedaante to
geven is; Lead is —, but not water,
Men lean aan lood eene gedaante geven,
maar aan water niet.
Figurability, s. Vatbaarheid voor vorming
of vervorming , yr.
Figural, adj. Door lijnen argedeeld.
Figurate , adj. Van zekere bepaalde gedaante. * —, De indrukken van eenige
gedaante behoudende. *
Versierend,
Tot sieraad strekkende.
Figuration s. YOrmen tot zekere bepaalde gedaante, yr.
Figurative, adj. (Figuratively, adv.) Figuurlijk,Zinnebeeldig. *—,41z.in de wetsprek., Figuurlijk, Oneigenlijk, Overdragtelijk. * Bloemrsjk, Vol redekunstige figuren.
Figure, s. Figurer, Gedaante, Gestalte.
* Figuur, Vertooning, yr., Uiterlijk
voorkomen, o.; to Cut a — in the
world, Eene groote vertooning of liguur maken in de wereld. *—, Figuur,
.Afbeelding.*—,Figuur,Oneigenlijke
drukking.* —, in de spraakk., Figuur,, ilfwijking van de regelen der
taal. *—, in de meetk., eenige door linen
bepaalde ruimte, Figuur. * —, in
de sterrew., afbeelding van het gelaat
des kernels op eenen gegeven
Figuur. * rekenm., Cifferietter,
Figuur, y r. *—, j godgel., Voorbeeld, o.
Figuur, yr.
to Figure, v. a. Vormen, Tot zekere geAfdeelden. *
daante brengen. *
Met bloem - of beeldwerk versieren,
ale : Figured velvet, Gebloemd fluweel.
*--, Verbeelden; to —in the mind, Zich
bij godgel., Voorbeelvoorstellen. *
den. *—, in de welsprek., Figuurlijk
of Oneigenlijk uitdrukken. *
rekenm., Door cifferteekenen voorstellen ;
I.) to - OUT , Voorstellen; 2.) to OVER WITH, Versieren met ; 3.) to -
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TO one's self, Zich voorstellen, Zich
verbeelden. *—, v. n. Eene rol spelen.
Figure - flinger, s. Planeetlezer, m.
Figwort, s. zekere plant, Speenkruid, o.
Filaceous, adj. Dradig, Vezelig.
Filacer, s. zeker beambte aan een geregtshof, du, genoernd, omdat hi' de processtukken aan eene line rijgt.
Filament, s. Draadje, Vezeltje, o.
Filamentous, s., zie Filaceous.
Filanders, s. pl. Worms; (bij devalken),
m. meerv.
Filbert, s. St. Lammertsnoot, yr.
Filbert - hedge, s. Hazelnotenheg, yr.
Filbert- tree, s. Hazelaar, m.
EC. Filch, v. a. Briezelen, Wegkapen,
Rooven; I.) to — AWAY, Wegkapen,
Rooven ; 2.) to — FROM one , Ontrooy en, Rooven van iemand.
Filcher, s. Dief, m.
File, s. Lias. *—, Rol, Niamlifit. *—,
in het krilgsw. , Hoogte der gelederen,
y r., Rot, a. ; van daar: A rank and—,
Een gerneen so.'daat.
to File, v. a. "Ian eene line rijgen; fig.
to — a thing TO one's account, Iemand
iets to lasts leggen. * —, v. n. .Achter
elleander in eene rij gaan, Defileren ;
to - OFF, a.) In rotten afmarcheren ;
b.) Zich wegpakken.
File, s. Vill , yr.
to File, v. a. Vfilen. * Arvfilen,
Polijs ten; I.) to — AWAY, Wegv 'Oen ;
e.) to - OFF, fl fvijle; 3.) CO - OUT,
Uitvijlen.
to File, v. a. Bezoedelen.
Fil,,cutter,
Vijismid,
Filedust, s. Vijlsel, o.
File - leader, s. Vleugelman, tn.
Filemot, s. (verbose, van Fenille-morie,)
Geel- bruin, o.
Filer, s. Viler, m.
File - stroke , s. Vtilsti:eek, yr.
Filial, adi. Kinderlijk, Eenen zoon of
Eene dochter voegende, Kinder ...
to Filiate, v. a. Ale kind aannemen.
Filiation, s. Zoonschap, (de betrekking
van eenen zoon tot zijnen vader,) o.
Afstarnming, yr.
*
Filiform, adj. Draadvormig.
Filigrane, s. veroud., zie Filigree.
Filigree, s. Doorbroken iverk ,
werk (der goudsireden), o.
Filigreed, adj. Met open werk versierd.
Filings, s. pl. Vijisel, a.
to Fill , v. a. Pullen, Vol maken. *
Vullen, Verzadigen.
Vullen, Op-
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proppen ; I.? tO - OUT, a.) Uitschenken, Schenken ; b.) Door veiling doen
uitzetten, Voillen, Aanvullen, Opvullen,
Vol waken; 2.) to - UP, Vervullen,
Beslaan ; to — UP much room, Peel
planer beslaan ; to — u p a place with
honour, Eene bediening met eer vervullen ; to — UP the time, Den tijd
besteden. * v. n. Schenken. * —,
Vol worden ; a.) to — to one , Iemand
inschenken ; 2.) to — UP, Zich vullen,
Vol worden.
Fill , s. Verzadi ging, Bekomst.* Plants
tusschen twee wagenboomen, yr.
Filler, s. Vuller, m. *—, Ding, dat nutteloos plaats beslaat , o.
Fillet, s. Band,m-, Lint,o.*—,Kz.Haarband, m., Strijklint, (van vrouwen onder de muts,) o. * —, in de bouwk.,
Kroonlijst , yr. * bij boekb., Gouden rand , no. * — , van een paard,
Voorschoft. * —, hi!
Kallischiff,
y r. * —, Rolstuk, o.
to Fillet , v. a. Met lint binden. *
Met eene kroonlilst versieren.
Fillibeg, s. Zak, Welke de Hooglanders
voor hunne Kilt dragen , m. * —
JOHNSON, zie Kilt.
to Fillip, v. a. Eenen knip geven.
Fillip, s. Knip , (slag, veroorzaakt door
het laten afspringen van eenen vinger
tegen den duitn gehouden,) m.
Filly, s. Merrieveulen , o.; fig. zie
Flirt.
Film, s. plies, Pliesje, o.
to Film, v. a. bij SHAKSP., Met een vlies
bedekken.
Filmy , adj. Vliesachtig , Vliezig.
to Filter, v. a. Kleinzen, Klenzen, Doorzifgen. * —, door het laces; afloopen
langs draden zuiveren, Filtreren; to THROUGH , Filtreren door.
Filter , s. Wrong van draden om een to
zuiveren vocht to laten afloopen, yr.,
Filtreerdoek, m. * —, Kieinzer,, m.,
Zeef, yr.
Filth, s.
o., Vuiligheid, yr.
Filthily, adv., zie Filthy.
Filthiness, s. Vuillzeid , yr.
Filthy, adj. Veil.
to Filtrate, v. a. Kleinzen,Klenzen,Doorzilgen, Filtreren.
Filtration, s. Filtreren, o.
Fimble - hemp, s. Gelling, (hennep zonder
zaad,) yr.
to Fimbriate , v. a. Zoomen. * —, Omzetten Befranjen.

FIND
313
Fimbriate , adj. Befranjed. * — Ingesneden.
Fin, s. Vin, yr.
Finable , adj. Ann geldboete onderhevig,
Beboetbaar.
Final, adj. La ;st, Einde
; — TO,
Een erode nz„,ende aan. *
Bcslissend. * , Doodelfik , Verrierfellik.
Finale, si in de toonk., linale, yr.; fig.
Slot , Einde,
o.
Filially, adv. Eindelijk. * —, Ten slotte.
Finance, s. Financie, vr.; Finances, pl.
Geldrniddelen, o. meerv.
Financial , adj. Financieel.
Financier , s. Pachter of Gaarder der
openbare geldmiddelen. * —, Financier, m.
Finary,, s. Tweede smidse of swiss; (in
lizermolens), yr.
Finch, s. Vink ,
Finch - creeper, s. Koolmees, yr.
to Find, irr. v. a. door zoeken verkriigen of bereiken, Minden. * toevallig
ontmoeten, Pinden. *—, door nadenken
ontdekken, Vinden ; to — the ship's
trim, (scheepsw.) Ontdekken hoe het
schip best zeilen zal. * —, Leveren,
als : Lec the tailor — lining and buttons, Laat de kleernzaker de voering en
de knoopen leveren of er bij doen ; His
trade does not — him bread, Ziff; beroep verschaft hem zijn brood niet ; i.)
to — one IN money, Iemand van geld
vootzien vinden; 2.) tO - OUT, a.)
Minden, Ontdekken ; b.) Uitvinden;
c.) Oplossen, Ontc(iferen, Ontraadielen,
Verklaren; d.) Te weten komen, Tot
de kennis komen van ; 3.) to — fault
WITH, zie Fault. *— , Bij geregtelijke
uitspraak verklaren ; He was found
guilty, Hij werd schuldig verklaard.
*—, in regten, Goedkeuren, Aannemen ;
to — a bill, Eene bill goedkeuren. *—,
Uitvinden, Oplossen. —,Uitvinden,
Bedenken. * — , Vinden, Bevinden ,
Gevoelen , Voelen , ads : to — one's
self, Zich bevinden , Paren , Zich
gevoelen. (Ontdekker, m.
Finder, s. Pinder. *—, Uitvinder. *—,
Findfault, s. Bediller, Berisper, m., Bedilster, Berispster, yr., Albedil, Bedilal, tn. en yr.
Finding, s. Vinden, o. *
Vonst,vr.,
Mond, Gevondene. * —, in regten,
Berigt der gezworenen over de hun voorgelegde beschuldiging. o., zie Verdict.
Findy, adj. veroud., Ruim.
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Fine , adj. Fijn, Niet grof. * — ,
van nzetalen, Fijn, Zuiver. * —,
van glas , Fijn, Helder. * —, Fijn,
Vernuftig uitgedacht. *—, Fijn,Scherp.
* —, Kin, Loos, Geflepen, Slim. * — ,
Fijn, Lekker. *—, Kent ig,Uitmuntend.
* —, Schoon , Mooi , Fraai. * — ,
Prachtig, Wijdsch, Heerlijk.
to Fine, v. a. Verfijnen, Zut,,eren, Lonteren. * — , Fijner waken, Minder grof
waken. *—, Helder waken. *—,In boete
slaan,Beboeten.*—, v. n. Eene geldboete
betalen; to — FOR , Eene boete (in
geld) betalen voor, (d. i. omdat hij iets
niet zijn of niet doen wit).
Fine, s. Geldboete, y r. *—,Uitkoop,m.
* —, Elude, o., als : in —, Ko, torn.
to Finedraw, v. a. ( staaldraad)T, ekken.
*—, Stoppen, (d. i. eenescheur in taken
zoo digt waken , dat men het niet
zien kan).
Ftnedrawer, s. Lakenctopper,m.
Finefingered , adj. Kunstig , Fijn bewerkt.
Fineless, adj. bij SHAKSP., Eindeloos.
Finely, adv., zie Fine, adj.
Fineness, s. Fraaiheid , Bevalligheid.
* —, Rinheid, Zuiverheid. * -- , Fijnheld, Loosheid. * —, Prachtigheid,vr,
Finer, s. Die metalen loutert , Louteraar,, m.
Finery, s. Prachtigheid, y r. *—, bi/z in
kleeding, Kostekke opschik, m., Vettooning, vrFinespoken , adj. Glad van tong.
Finespun, adj. Slim bedacht.
Finesse, s. Loosheid, List, yr.
Fin - footed, adj. van vogels, Met zwemvoeten.
Finger, s. winger, m. ; The little —,
De pink ; A — 's breadth, Een vinger
breedte ; fig. By the — of God, Door
den vinger Gods, (de hand Gods, het
stelsel der voorzienigheid); prov. His
fingers are limetwigs, Zijne vingers stai;
krom, Hij maakt kromme vingers, I'll
is diefachtk, IV heeft kromme y ingers ;
to Have a thing at one's fingers' ends,
lets op zlin duimpje hebben; One may
do that with a wet —, Daar behoeft
niet veel water om vuil genzaakt to
worden ; He has a — in the pie, Hij
heeft er een handle in ; They are —
and thumb, Zij zijn twee handers op
denen bulk; My fingers itch to be at it,
Ik wou dat ik er al aan was ; He slips
through one's fingers, Hij is zoo glad
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als een aal , Hij weet overal eenen
vond op.
to Finger, v. a. (Met tie wingers) bespeen ,Tokkelen. * —, Beringeren, Beduimelen ; fig. Door de vingers later;
gaan , In de vingers ksijgen. *—, Vatten , P akken , Gs ijpen. * — , Vervaardigen. * — , v. n. De vingers zetten.
Finger- basins , s. pl. Kleine waschbekkens (aan tafel), o. wen,.
Finger - board, s. Manuaal, o., Vingerplank , yr.
Fingered, adj. Van vingers voorzien.
Fingerfern, s. Steenvaren, yr.
Fingering, s. Zetten der vingers, * —,
Zacht aanraken, o.
Fngcrpost, s. Handwiizer, m. ; fig. fam.
Predikant, m.
Finger- shell , s. eene schelp.
Finger -stall, s. Vingerling. m.
Fingerstone, s. Vingersteen, m.
Finglefangle, s. in ilUDIBRAS, Benze(Verwaand.
ling, y r.
Ft-meal, adj, (Fin:cally, adv. M dezick,
Finicalness , s. Modezucht , Overdo evene
netheid, yr.
Finikin, adj. in de dagel taal, Opgcdrild.
* —, Kzzebizzig, Druk met nietigheden.
Finis, s. Einde, o.
to Finish, v. a. Eindigen , Voleind..?n ,
Volt9olien. * -- , Volmaken, De laatste
hand aan ... leggen ; to - DOWN a
wall , Eenen muur op nieuw bepleisteren. * —, v. n. Eindigen, Ophouden.
Finish , s. Laatcte hand, vr.
Fnisher, s. Eindiger, Voleinder. * —,
Voltrekker. " — , Vitooijer,, m.
Finishing, adj. Laatste.
Finite, adj. Eindig.
Finiteless, adj. Oneindig, Eindeloos.
Finiteness, Finitude, s. Eindigheid, yr.
Finless, adj. Zonder vinnen, Ongevend.
Finlike, adj. Vtnvornzig.
Finned, adj. Gevind.
Finnikin, s. zekere dui f, Tuimelaar, m.
Finnikin, zie Finikin.
Finny, adj. Gevind.
Finochio, S. Venkel, yr.
Fintoed, zie Finfonted
Fipple, s. bij BACON, Stop, nu.
Fir, s. Den, Dennenboom, na.
Fire, s. Vuur, o., Vuurstoffe, vr.; fig.
Vuur, o. , Hver , m., Levendigheid , yr.
*—, bijz. Minne yuur,o., Minnebrand,
in. * — , in brand zijnde brandstoffe,
Vuur, o. * —, Brand, m.; to Set on
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— , to Set —To, In brand steken. *—, Fire-place , s. Stookplaats , yr.
Licht , o. ; A walking — , Een Fire-pluck, s. Vuurpomp, yr.
dwaallicht ; zie ook Anthony's-fire.
Fireplug, s. Brandstop (in den brand
to Fire , v. a. In brand steken; fig. flan
kraan), in.
stoken, Aanvut en. *—,(een schiettuig) Fire-prigger, s. Dief bij een' brand, ni.
Afvuren ; a.) to — OFF , Afschieten, Firer, s. Brandq iehter,, m.
Afsteken , 4fy uren , Lossen ; 2.) to — Fire-room , s. Kamer, waar men stoken
TO , Ontvlammen tot ; 3.) to — kan, y r., Stookvertrek ,o.
one WITH anger, Iemand in toorn Fire-ship, s, in het krijgsw, ter zee,
doen ontsteken. * — , v. n. In brand Brander, m.
vliegen, Ontbranden. * _ , Losbran- Fire-shovel , s. Vuurschop, Vuurschup,
den, Vuren, Visor geven; 1.) to — AT Aschschop , A.schschup, yr.
(the enemy), Op (den yr:jai/it) wren; Fire-side, s. Haard, m., Hoekje van den
2.,) to — UPON, Vuren op; When he hard; fig. Huis , o. , Woning, yr.,
was fired upon, Toen men op hem Haard , in.
vuurde.
Fire stick, s. Brandend bout, Brandhout,
Firearms, s. plur. Schiettuig, rt., Veer- 0., Brand, 111.
(yr.
wapenen , o. timel y .
Fire-stone , S. Vuursteen, m.
Fire-arrow, s. scheepsw., Vuurpill, in.
Fire-tongs, s. pl. Vuurtang, Haar (hang,
Fireball, s. in het krijgsw., Granaat , Fire-wood, s. Brandhout , o.
Handgranaat , vr.
Fire-work , s. Visurwetk, o.
Fire-barrel , s. scheepsw., Vise; ton , y r.
Firing , s. Vuren, o. * —, Brand, in.,
Fire-bear , s. Vuurbaak , yr.
Brandstof, , yr.
Fire-blast, s. Vuur (in hop), o.
Firing-iron, s. Brandijzer (der hoefin2eFire-boom , s. scheepsw., .Brandhaak,111. den), o.
Fire-boot , Fire-bole, s. Gemeemehout o. to Fisk , v. a. in flUDIBRAS , Kastijden,
Fire-brand, s. Brandend hoist , o. * —, Slaan.
veroud., Stokebrand, m.
Firkin , s. Vierde van eene ton, Kinnetje.
Fire-breathing, adj. Vuurbrakcnd, runt-- * —, Vaatje, o.
spun-end.
Firm , adj. Hard, Vast, Niet week. *—,
Fire-brush , s. Ilaardvarken, o., Haard- Vast, Niet vloeibaar.*—,Onvetwiikt,
bezem , m.
Onbewogen; A man — to his principles,
Fire-bucket , s. Prandemmer,, m.
Een man, die aan zijne beginselen geFire cock , s. Brandkraan , tn.
trouw is.
Fire-cross, s. in Schotland, Lens , (om to Firm , v. a. Vast maken, Bevestigcn,
als landstorm de ivapens op tevatten,)vr. Bekrachtigen , Versterken ; to — WIT ft,
Fire-drake , s. Vaurdraak , vs.
Verstet ken met.
Fire-engine, s. Brandspuit, yr.
Firm, s. Firma, yr.
Fire-escape, s. Werktuig ter redding bij Firmament, s. Uitspansel, Firmament, o.
brand, o.
Firmamental, adj. Hemehch.
Fire-fan , s. Visursclzerm, o.
Finnan , s. Aziat. paspoort, Firman, ni.
Fire-fly , s. Lichtvlieg, y r.
Firmitucle , Firmity,, s. veroud.., Vasiheid,
Fire-fork, s. Ovengaffei, yr.
Steyigheid , Hechtheid, yr. '
Fire-hearth, s. scheepsw., Kombuis, yr. Ftrmless, adj. bij PoPE , Vtil van zelf
Fire-hook, s. Brandhaak , 711.
standigheid, Los.
Fire-irons, s. pl. Haardgereedscha p , o. Firmly, adv., zie Firm, adj.
Fire-kiln, s. Oven, m.
Firmness, s. tegenst. van Weekheid, VastFire-lock , s. Pisurroer,, Geweer,, o. , held, Hardheid. * —,Vastheid, tegemt.
Snaphaan , m.
van Vloeibaarheid. * —, DuurzaamFire-man , s. Brandspuitgast , Spuitgast , held , Bestendigheid. *—, Zeker heid, yr.
in. * —, Heetholfd, o.
First, adj. Lessee. * —, V oegste. *—,
Fire-master, s. Oppervuurwerker, in.
Voorsto. * — ,Voornaamste. * —, adv.
Fire-new, adj. Splinternieuw,, Spiksplin- Eerstelijk, Ten eerste, In de eerste plaats.
ternieuw. (poj. * — , Het eerst ; At —, In den beginne.
Fire-office, s. Brandwaarborg maatschap- First-begot, First-begotten, First-born,
Fire-pan , s. Vuurpan. * — , aan een adj. Eerstgeboren.*—,s.Eerstgebotene,
I in. en yr.
vuurroer,, Pan, yr.
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First-cousin, s. Voile neef , m., Voile
nicht , yr.
First-created, adj. Eerstgeschapen.
First-fruits, s. plur. Eerstelingen, yr.
meerv.
Firstling, s. Eersteling , m. en yr.
Firstly, adv. In de eerste plaats , Ten
eerste.
First-rate, adj. van schepen , Van den
eersten rang ; fig. Aanzien4kst , Uitmuntendst, Uitstekendst.
Firth, zie Frith.
Fisc, s. Openbare schatkamer,,
Fiscal, adj. De schatkamer betreffende.
* —, s. Inkomsten, Staats inkoms ten, yr.
Schatmeester, m.
meerv. *
Fish, s. Visch,(als dierlijke zelfstetntliglieden, tegenst. vanV1eesch, zonder ineerv.,)
y r. * —, Visch, (een in het water
levend dier,, met meerv.), m. *
scheepsw., Wang of Schaal (van een'
mast of ra), y r. * , Toestel om het
anker to kippen, m.
to Fish, v. a. Visschen ; fig. in den zin van
listig trachten te verkrijgen, Visschen;
to — OUT, Uitvisschen; 2.) to —uP,
Opvisschen, Ophalen. * v. n. Visschen; to — FOR, a.) Visschen, Zoeken
to vangen ; b.) Visschen naar, Zoeken
te kro)gen. *—, v.a. scheepsw., als : to —
the mast,Den mast versterken, De schalen
of wangen om den mast leggen.
Fish-bone, s. Graat , yr.
Fish-day , s. Vischdag , Vastendag , m.
Fisher, s. Visscher, m., Vischster, Fiescherin , (die vischt,)vr.
Fisher-boat, s. Visschersboot, yr.
Fisherman , s. Visscher, (wiens beroep het
visschen is,) m.
Fishertown , s. Visschersstad, yr.
Fishery, s. Visscherij, Vischvangst,9r.
Fishfag, s. Vischteef, yr.
Fishful , adj. Vicchrijk.
Bish-garch , s. Vischweer,, yr.
Fish-gig, s. scheepsw., Elger, m.
Fish-hook,s.Viichhaak,m. *
scheepsw.,
Penterhaak, Kaptaliehaak , tn.
Fish-hoop , s. scheepsw., Alzeren hand ,
welke de rijschaal met den mast yerbindt, vr.
to Fishify, v. a. Tot visch doen worden,
In visch veranderen.
Fishing, s. Vischvangst, yr.
Fishing frog, zie Toad-fish.
Fishing-gear, s. Vischtuig, o.
Fishing-hawk, s. Vischarend, m.
Fishing-line, s. Angelsnoer, o.

FISH
Fishing-place, s. Vischplaats , yr.
Fish-ketcle, s. Vischketel, tn.
F.sh-market, s. Vischrnarkt, yr.
Fish-meal , s. Vi_ chmaal , o.
li'sh-monger, s, Vischkooper,, Visclzverkooper, m., Vic chverkoopster, Vischkoopster, Visch u rcuw,, yr., Vischwijf, o.
Fish-oil , s. Titian , yr.
Fish-pan , s. Vischpan, yr.
Fish-pendant, s. scheepsw., Schenkel van
den kiptakel , m.
Fish-pond , s. Vischvijver, m.
Fish-range , s. Vischplaats , yr.
Fish-room, s. scheepsw., Bergplaats voor
de visch, yr.
Fish-skin, s. Vischvel ,o.
Fish-spear, zie Bish-gig.
Fish-tackle , s. Kiptakel, m.
Fish-trowel , s. Vischlepel , m.
Fish-tub , s. Pischkui p, Vischton, yr.
Fish-wife, Fish-woman, s. Vichwiff; o.,
Vischvrouw, vr.
Fishy, adj. Vischachtig. * —, Vischrijk.
Fissile, adj. Kloofbaar, Splijtend.
Fissility, s. Kioofbaarheid , yr.
Fissiped , adj. Met gescheiden teenen.
Fissure , s. Spleet , Kloof, yr.
to Fissure, v. a. Kloven.
Fist, S. Vuist , yr.
to Fist, v. a. Met de vuist slaan.
--)
Met de vuist grijpen, Pakken.
Fistiuut, s. Piinpernoet , yr.
Fistula, s. Fistel, Loopende zweer, Pifpzweer, yr.
Fistular,, adj. Inwendig hol , Gelijk eene
Pijpvormig.
V. II.
to Fistulate , v. a. Uithollen. *
Fistuleus worden.
Fistulous , adj. Fistelachtig , Fistuleus.
Fistycuffs, s. plur. Vuistlook , o., Vuistslagen , m. meerv.
Fit, s. Stuip, y r. *—, Aanval, m., Vlaag,
(van eenige oisgesteldheid,) yr.; fam. By
fits and by girds, Met horten en stooten.
Fit, adj. Bekwaam, Geschikt, Voegend ,
Passend. * Oorbaar, Behoorlijk; i.)
- FOR, Geschikt voor, tot; 2.) — To
go out, Geschikt om uit to gaan ; She
is not fit TO decide for herself, Zij is
niet in staat, om voor zich zelve to beslissen.
to Fit, v. a. Van pas maken, Geschikt
maken ; to —FOR , Geschikt ofVan
pas maken voor; 2.) to -OUT , Uitructen; 3. ) to - TO, Doen overeenstetnmen met, Rigten of Inrigten naar; 4. )
to UP, In orde brengen, Gereed ma-

FITC
ken (voor, FOR) ; 5.) to — WITH , a.)
In orde brengen of Gereed maken met;
b.) Voorzien van. * —, v. n. Van pas
ziin. * —, Passen , Voegen; it does not
— to prolong the feast, Het betaamt
niet, het fees: to verlengen.
Fitch, s. zekere peulyrucht , Wik , Wikke , yr.
Fitchat, Fitchew, s. zeker Bier, Bunsing, m., zie Polecat, Foumart.
Fitful, adj. Net vlagen afwisselenti.
Fitly, adv., zie Fit, adj.
Fitment, s. bij SHAKSP., Toebereiding,
Uitrusting, yr.
Fitness, s. Gepastheid P'oegzaamheid.*—
Oorbaarheid, Behoorlo)kheid, yr.
Fitter, s. Uitruster, Toeruster, in., zie
to Fit.
Fitter, s. Stukie, Brokje, Flittertie, o.
Fittingly, adv. Behoorlijk.
Fitz, s. bij eigennamen, biz. Iersche,
gebruik. en Zoon beteekenende, als: —
Herbert , Herbertszoon.
Five, adj. Vie. * —, s. PVT, yr.; zie
Fook gives.
Five-barred, adj. Met vijf rigchels.
Five-cleft, adj. Villipletig,
Fivefold, adj. 171:4.0oudig.
Five-leaved, adj. Viifbladig.
Fives , s. pl., zie Five, s. * —, Zwikken , (soort van kaartspel,) o. * — ,
zekere paardenziekte , bij verbastering
voor Vives.
Five-toothed, adj. Vilftandig.
to Fix, v- a. Vast maken. * —, Bevertigen. * —, Be,stendie maken, Beatenthgen.*—, Bepalen, Vaststellen; to —
one's self, Zich met tier wean nederzetten; t.) My departure was fixed FOR
the following day, Bliin vertrek was op
den volgenden dag bepaald; 2.) CO-IN,
Bevestigen in; 3.) to - ON , UPON, a.)
Vestige?? of Bevestigen op ; b.)Toeschrijven of Ten taste leggen aan , Wa/ten aan;
4.) to -- UP , ( Naar boven) bevestigen
of vast maken (met, WITH); 5.) to WITH , Vestiges of Bevestigen met,
Vastmaken met. * — , v. n. bij scheik.,
Vast worden, Zijne vlugtigheid verliezen. * — , Zich vestigen ; to — ON ,
UPON, Uitkiezen, Zich in zijne keuze
tot iets bepalen, Berluiten tot.
Fixation , s. Bestendigheid. * —, Vacte
woonplaats. * — , Vastwording, (verlies van vlugtigheid,) yr.
Fixedly, adv. Vast, Zeker. *—, Standvastiglijk.
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Fixedness, s. Vas:held, Bestendigheid.
* — , als tegenst. van vlugtVeid, en
als tegenst, van vloeibaarhetti, Vastheld, yr.
Fixiclity, s.( U./FOYLE 5 Fixity, s.) bij
NEWTON, Vastheid , (tegenst. van Vloeibaarheid,) yr.
Fixture, s. Jets, dat vast is. * —, Nage/vast stuk huisraad, o.
Fixure, s. bij SHAKSP., Stelling, Vesta.ging , yr. * —, weinig gebruik., Vastheld , yr.
Fizgig, s., zie Fishgig. *—,zeker vuurwerk. * —, Straatloopster, yr., zie
Gadding dirt.
to Fizz, v. n. Veesten, zie to Fizzle.
Fizzle , s. Veest, m.
to Fizzle, v. n. Veesten , zie to Fizz.
Flabbiness , s. Slapheid, yr.
Flabby, adj. Slap , Niet vast , Ligi
schuddend.
Flabil, s. verond ,, Waaijer, an.
Flabile , adj. Verm4aibaar.
Flaccid, adj. Slap, Ongespannen.
Flaccidity, s. Slapheid, vr.
to Flag, v. n. Verslappen, Krachteloos
worden, Moed of Krachten verliezen.
*—, Wapperen ; I.) to — DOWN, Naar
beneden hangen, Doorzakken; 2.) to
INTO;; VerSlappen tot. * —, v. a. Verslappen, Krachteloos doen worden.
Flag, s. Vlag, y r.; to Hoist the —, De
vlag ophijschen; to Lower or Strike the
—, De vlag strijken; to Heave outthe
—, De vlag ophalen.
Flag, s. zekere waterplant, Lisch, yr.
Flag, s. soort van Steen, Platte vloersteen, Estrik, m.
to Flag, v. a. Met platte steenen bevloeren, Met estriken beleggen.
Flag-broom, s. Vloerbezem, tn.
Flagellant, s. Gee,elbroeder, Geeselmonnik , m.

to Flagellate, v. a. Geeselen.
Flagellation, s. Geeseling, yr.
Flageolet, s. Flageolet, yr.
Flag-feather, s. Vleugelveder,, yr.
Flagginess , s. Slapheid, (tegenst. van
Gespannenheid,) yr.
Flaggy, adj. Slap, Niet gespannen.
Flagitious, adj. Snood. * —, Misdadig.
Flagitiously, adv., zie Flagitious.
Flagitiousness, s. Snoodheid, yr.
Flag-officer, s. inliet zeew.,Vlarifficier,m.
Flagon, s. eene flesch met een' naauwen
hale, Flacon, yr.
Flagrance, Flagrancy, s. Hitte, Blaking,
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yr. *—, Bekendheid Openbaarheid,
Schreeuwende onbeschaainelheid , yr.
Flagrant, adj. Blakend, fleet. *—, Inhet
oog loopend ,Wereldkundig; fig. IJseliik.
Flagrantly, adv. Heet. * — , Bekend.
to Flagrate, v. a. veroud., Brandeis.
Flagration, s. veroud., Brand, Vs.
Flag-ship, s. in het zeew., Viagschip ,
(het schip van den bevahebber der vloot
of afdeeling ,) yr.
Flag-staff, s. Vlaggestok, m.
Flag-staff truck , s. Vlaggekloot ,
Flag-staff-stay, s. Knikstag , yr.
Flag-union, s. Bezgans y lag , yr.
Flag worm , s. soort van regenworrn (op
jlaatsen, waar de lids groeit).
Flail, s. Dorschvlegel,
Flake , s. Vick, y r.; A — of snow, Eene
sneeuwvlok. * — , Schilfer,, Scheller,
yr., Argebroken stuk , o ; A — of ice ,
Eene ijsschol. * — , Lang , Rij, yr.
to Flake , v. n. Plokken. * — , Schilreren, Schelferen. * v. a. Vlokkig waken, Vlaken.
Flaky, adj. Vlokkig. * —, Schilferach
tig , Schelferachtig.
Flan), s. _Nous , Levgen, yr.
to Flam, v. a. Bejokken. *—,Bedotten.
Flambeau, s. Tour ts , Fak'Jel,Fl, , mbouw, yr.
Flame , s. Vlam, vr.; fig. The — of love,
De licideviam.
to Flame , v. n. Vlammen ; fig. van eels'
hartstogt, bijz. van liefde,Biaken; to UP INTO, Ontaat den in. *—, v. a. ye:ond., zie to Inflame.
Flame colour, s. Vainkleur, yr.
Flame-coloured, adj. Vlanikleurig.
Fla:nen, s. naam van eels' priester bit de
oude Romeinen.
Flaming, adj. (Flamingly, adv.) Viammend. * —, Stralend. *—,Schittes end.
Flamingo , s. een vrgeI, Flamingo, m.
Flaminical, adj. Pi iesterlijk, zie Flames,.
Flammability, s. Ontvlansbaarheid , yr.
Flammable, adj. Ontylambaar.
Flammation, s. Ontvlaniming, yr.
Flammeous, adj. Viammend.
Flammiferous, adj. Vlamverwekkevd.
Flammivomous, adj. Viamme n brakend.
Flamy,, adj. Vlammend. * —
Flank, s. van een mensch ofdier,,Zijde.
* in het kriigsw. en in de vestingbouwk., Flank , vr.
to Flank, v. a. In de flank aantasten.
* — , In de flank dekken. * — , Over de
flank bests-liken; to - WITH rocks, Met

FLAS
rotsen van ter zijde dekken. *_, v. n.
4cngrenzen.
Flanker, s. in de vestingbouwk., dat gedeelte van een bolwerk, hetweik den aanyaller in de flank bestrijkt , Flankbolwerk , o.
to Flanker, v. a. Met flankwerken dekken.
Flannel, s. zekere strafe, Flanel , o.
Flap , s. eenig ding, dat los offlabberens
hangs, als A cartilaginous —upon th,
opening of the larynx, Eene kraakbeen
achtige klep op de opening aan het strottenhoofd ; The —of a table , Het (neerhangende) blad van eene tafel; The flaps
of a shoe, De ooren van een' schoen;
The — of a pair of breeches, De lelep
of Flap van eene broek; The — of the
throat, De keelklep ; The — of a hat,
De land van een' hoed. * Pand ,
(van ecnen rok , enz.,) o. * —, Loose
slag, Klap (ook: Datgene , waarmede men slaat, als : A fly —, Een
vliegenklap.)
to Flap, v. a. Eencn klap geven; to OFF , a.) filet een' klap vesdrijven ; b.)
Met een' vlengelsiag verdrijven.
v. n. Klapwieken. * --, Flabberend
neerhan gen ; to - ABOUT, (van zeilen,)
Flabberen.
Flapdragon, s. zeker spel , waarbij men
rozijnen , enz. nit brandenden wijn zoekt
to vatten , om die op to eten.
to Flapdragon, v. a. Inzwelgen.
Flapeared, adj. Met breede neirhangende
ooren.
Flapjack, s. Appelkoek, m.
Flaprnouthed , adj. Met een' slappenmond
of bek.
Flapper, s. Waaijer
iemand
iets tracht to herinneren.
to Flare, v. n. Flokkeren, (als eene kaars
die verwaait). * — , Schitteren, Flikkeren ; to
in one's face, Verblinden;
fig. Iemand sterk aankOen .* scheepsw., als to - OVER, (van den y oorste yen,) Voorover vallen.
Flare, s. Flokkerend licht, o.
Flaring , s. scheepsw., Voorover vallen.
*—, Uitwaaijen, o.
Flash, s. Korte schielijke flikkering, yr.;
A — of lightning, Een bliksemstraal ;
A— of water, Een slag of klets van het
water; A — of wir , Een geestige inval.
to Flash, v. a. Flikkeren , t els het weirlicht). * Spatten, Kletsen, (als water). * — , Den vernuftige spelen; a.)

FLAS
to—FROM, Stralen uit ;
a.) Vervoeld worden tot ; b.) Opkomen
in; 3. ) TO-OUT, tlitbarsten (in, INTO);
He flashed OUT FROM BEHIND the throne,
Hij verscheen plotseling van achter den
tt oon. * — , v. a. bij code schrilvers ,
Sloan (het water in het zwemmen cf
roeljetz); I.) to — ABOUT, peen en weer
slaan ; 2. ) to — WITH, Sloan met.
Flasher, s. oulings , Roeijer. *—,Verunfeeling , m.
Flashily, adv. Met winderige geestig,
heid.
Flashy , adj. Winderig , OP eene gezochte
wlize geestig, dock zonder echt vernaft.
*
, Kt aidFlask , s. Strooflesch ,
horen , Kruidkoker,, tn. *
, Zijstuk
(van een affair), o.
Flasket, s. Tafelmand (waarin de spr./zen worden gedragen), vr.
Flat, adj. Vlak, Zonder helling. * ,
Flak, Ellen, Plat; A — C011nry,E,eu
plat (niet bergacheig) land. *—,Laf,
Smakeloos. * , Verschaald. *_, Lai;
Dof, Niet holder
Niet geestig. *
van kleur. * Niet holder van
geluid. * — , Onbewimpeld; to Give
one a — denial, Iemand ronduit afwijzen. * — , s. Viakte, y r. * Plat
(niet bergachtig) land, o. * — , Ondiepte , y r. * — Plat (van eene sabel).
, in
, Plat (van een huffs), o. *
*
de inuzijk , Mel ,
to Flat, v. a. & n. weinig gebruik., zie
to Flatten
FlatIong , adj., z 7e Flatwise.
F atly,, adv., zie Flat, adj.
Flatness , s. Vlakheid. * Platheid.
* — , Lalheid, Smakelo@sheid. * —,
Geesteloosheid. * — , Dofheid (van geluid of van kleur), yr.
to Flatten, v. a. Vlak of .Ellen maken,
Eifenen,Pletten.* —,Doenverschalen.* -,
v. n. Vlak o f Even wooden. * —,Verschalen.
Flatter, s. Die of Dat plat maakt.
to F atter,, v. a. Vleijen ; I.) to — FOR,
Iemand vleijen om ,(d. i. ter verkrijging
van lets); 2.) to one INTO, Iemand
door vleijerij brengen tot, 3.) to—one
OUT OF a thing, Iemand lets aftronnen;
4.) to — one WITH, Iemand vleijen of
streelen met.
Vleister, yr.
Flatterer, s. Vleifer,,
Flattering, adj. (Flatteringly, adv.)
Vlajel7 d.
Flattery, s. Veijerij, Vleitaal , yr.
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, EenigFlattish , adj. Platachtig. *
zins verschaald.
Flatulency, s. Winderighei d , yr., zie
Flatulent.
Flatulent , adj. Winderig,Volwind. *—,
Winderig, Udel , Schoonschijnend zonder wezenlijkheid.
Flatuosity,, s. veroud., Winderigbeid,vr.
Flatuous, adj. veroucl., Winderig, zie
Flatulent in de a bcteek.
Flatus , s. Wind (in het ligehaam). *—,
Wind, "Mem, tn.
Flatwise , adj. Met het platte beneden.
waarts.
to Flaunt, v. n. Zwicrig gekleed gaan;
I.) to — ABOUT the streets, Lange de
stiaat zwieren; 2.) to — IN , Zwieren
of Pralen in ; 3.) to — WITH Olgeschikt zijn met. (tooning , yr.
Flaunt , s. lets dot fladdert. * — 5 Vet Fiavorous, adj. Aangenaam van smack.
Geurig, Welriekend.
*
Flavour , s. Aangename gear ofsmaak, m.
Flavourless, adj. Smakeloos, Reukeloos.
Flavous, adj. Geel.
F law , s. Scherer, Reet, yr., Borst,
Knak Krak , tn.; fig. Tha: is a in
his reputation, Dat is eene vlek in zijnen
goeden naam. * Vlekje, (in eenen
diamant,)o.'—, weleer , Rukwind, on.
*—, Oproer, o. *—, Onstuimige gemoeds1Vijdnage I, m. *
beweging , y r. *
Schiffer, yr.
to Flaw , v. a. Spliften , Scheuren, D nen
bersten; Flawed WITH little cracks,
Vol kleine bersten.
Flawless, adj. Zonder gebrek,Vlekkeloos.
Flawn , s. Vlatle, yr.
to Flawter,, v. a. bij leérber., Blooten.
Flawy,, adj. Vol reten en sclzeuten ,
Bcrstig.
Flax, s. Vlas, o.
Flaxcomb, s. Hekel, Vlashekel ,
Flaxdresser, s. Vlashekelaar,, m., Vlas•
hekelaarster, yr.
Flaxen, adj. Van vlas. * —,Vlascig;
— hair, Schoon , lang en golvend
hoar, Gouden iokken.
Flaxfinch , s. Vlasvink,
Flaxweed, s. Vlaskrui d , o.
Flaxwench, s. Geringste meld, vr.
Flaxy, adj. Lichrgeel , Blond.
to Flay, v. a. Villen, Afirroopen; COOFF , ilftrekken.
Flayer,, s. Vilder,, m.; prov. No fox but
pays his skin to the — , De ga.'g behoudt haar rev.
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Flea, s. Vloo , yr.
to Flea , v. a. Vlooijen.
Fleabane, s. Vlookruid , o.
Fleabite, Fletbiting, s. Vloobeet , tn.
Fleabitten, adj. Boor vlcoilen gebeten.
Fleak, s. veroud., Vlok , yr., zie Flake.
Fleam, s. Laatvlijm (van veeartsen),vr.
Fleawort, s. Vlooikruid , o.
to Fleck, to Flecker, v. a. veroud.,
,Spikkelen.
Fled, pret. & part., zie to Flee.
Fledge, adj. bij MILTON , van jonge
vogels , Vlug, In staat on; nit het nest
to yliegen; zie het meer gebruik. Fledged.
to Fledge, V. s. Van vederen of vlerken
voorzien ; Fledged WITH, Voorzien van,
met.
Fledged, adj. Vlug, zie Fledge.
to Flee, irr. v. n. Vlieden, Vlugten; a.)
to - FROM , Vlieden van , voor, Ontvlieden ; 2.) to — INTO, Vlieden in,
naar; 3.) to - TO, Vlieden tot, naar.
Fleece, s. Schapenvacht, yr., Vacs, o.;
A knight of the golden —, Een ridder
van het gulden vlies , Len vliesheer, tn.
to Fleece, v. a. (scisapen) Scheren; fig.
(iemand) Uitkleeden, Van alles berooven.
Fleeced, adj. Wollig , Met eene yacht
bekleed.
Fleecer , s. Schapenscheerder ; fig. Finnderaar, Uitzulger,, Knevelaar,, in.
Fleecy, adj. Wollig. * —, Wolachtig ,
Vlokkig.
to Fleer , v. n. Spotten. * —, Spottend
lagchen ; to — UPON 9 Iemand valsch
toelagchen.
Fleer, s. Bespotting, (het zij door woorden
of gelaatstrekken,) Grijns , yr.
Fleerer, s. Spotter, In.
Fleet, s. Vloot, Scheepsmagt , yr.
Fleet , s. veroud., Inborn, m., Kreek, yr.
Fleet, adj. Vlug ; — FOR 9 Geschikt voor.
* —, Op de oppervlakte drijvend.
to Fleet , v. n. Snel vliegen ; a.) to AWAY , Verdwijnen , Vervtiegen; 2.) to
-TO air, In !richt verdwijnen. *—, In
een' veranderlijken toestand verkeeren.
* —, bij nude; e schrijy ers, Drilven. *—,
v. a. veroud., iffschuimen , ifficheppen;
bijz. op het land , iffroomen.
Fleetingdish, s. Korn, yr., of Lepel, m.
sin af to roomen.
Fleetly, adv. Vlug.
Fleetness, s. Vlugl.eid y yr.
Flesh, s. Vleesch , o.
to Flesh , v. a. bij jagers , Oefenen, ilfrigten , Dresseren ; fig. Fleshed in ro-

FLEX
very, Tot alle schurkerilfgerigt. *—,
Gewennen. * —, Verzadigen ; to—oN ,
a.) Gewennsn aan; b.)Verzadigen aan.
Aanm. In plaats van on komt in ook
voor.
Fleshbroth, s. Vleeschnat , o.
Fleshcolour, s. Vleeschkieur,, yr.
Fleshfly, s. Vleeschylieg , yr.
Flesh-brush, s. bij geneesk., Vleeschborstet , tn.
Fleshday, s. Vleeschdag , m.
Flesh-devouring, adj. Vleeschyretend.
Fleshdiet, s. Vleeschspijs , yr.
Fleshhook, s. Vleeschhaak , tn.
Fleshiness, s. Vleezigheid , yr.
Fleshless , adj. Zonder vleesch.
Fleshliness, s, Vleeschelijkheid , Zinnelijkheid , yr.
Fleshly, adj. Vleeschelijk , Ligchamellik.
* — , Vleeschelijk, Zinnelijk. * — ,
Dierlijk , Niet tot het plantenrijk behoorende. *—, Zardsch, Niet hemelsch.
Fleshment, s. Vlees,hspijs , gar.
Fleshment, s. bij SHAKSP., Verhitheid op
iets , yr.
Fleshmonger, s. Vleeschkooper ; fig. Hoerewaard , Koppelaar, Illakelaar in warm
vleesch, tn.
Fleshpot, s. Vleeschpot, tn.
Fl eshquake, s. Beving (van het ligchaam),
Rilling, yr.
Flesh-side , s. Vleeschkant, rn.
Fleshy, adj. Vleezig.
to Fletch, v. a. (een' pijOBevederen.
Fletcher, s. Boogmaker,, M.
Flet , veroucl. part., zie to Fleet,
Fier?., s. bij geologen, soot t van rots,
(Flotz.)
Flew, pret., zie to Fly.
Flew, s. 1VIuil (van eenen grooten jagtbond), tn.
Flewed, adj. Breedmuilig , Net een'
grooten snuit.
Flexastirnous, adj. Buigzaam van inborst.
Flex i bility, s. Buigzaamheid , yr.
Flexible , adj. Buigzaam , Gebcgen kilnnende ovorden. * —, Buigzaam, Gezeggellik. , Niet we g rspannig. * —, Inschtkkelijk , Niet onverbiadelijk , Toegevend ; — TO , Toegevend aan.
Flexibleness, s. Bui8zaamheid , yr.
Flexile, adj. Buigzaam.
Flexion, s. Bulging, yr.
Flexor, s. in de ontleedk., Bulger, tn.,
Buigspier,, yr.
Flexuous, adj. Bogtig. * — , Onbestendig.

FLEX
Flexure , s. Bulging , y r., Buigen , o.
— , Bulging , .Bogt , Kroznte , (de rigting eener gebogene plaats,) yr. * ,
Boog , m., Gebogene plaats. *—, Loge
kruiping , yr.
to Flicker, v. n. Klapwieketz. *—,Fladderen ; to — TO Fladdes en naar.
Flickermouse, s. Vleirmuls, vr.
Flier, s. Vlugteling, m. * — , Onrust,
(van een b-aadsk it ,) y r. * , pl.
Fliers, Reggie trap, m.
Flight , s. Viugt , yr., Vlugten (van
viugtelingen), o.; to Put to — , Op de
vlugt fagen. * , Vlugt , vr., Viegen
(van vogels), v.; fig. The flights of a
lively imagination, De vlugt eerier levendige verbeelding. * Plugs , yr.,
Troep (van to zamen vliegende vogels),
Gebroed , (zoo vele vogeis van
tn. *
eerie soort, als sn een jaargetijcte uitgeIllebroed werden,) o.; fig. Di on,
, Regie opnigte, Hagelbui , y r.
gang (van eerie trap), m.
Flightiness, s. Vlugtigheid,Wildheid, yr.
Flight-shot , s. Botg,chot , o.
Flighty, adj. VIng , Snei. *—,Levendig
van verbeelding. * — , Wild, Onstuimig , Phantastisch, Buitensporig.
Flim-flam, s. veroud., Gill. *—,Poets, vr.
Flimsiness, s. Dunhei d, IJIheid, yr.
Flimsy, adj. Dun, Zonder sterkte ; fig.
Zwak, Lan; , Geesteloos.
to Flinch, v. n. Achteruit gaan, Met
volhouden, Hviverig zijn, Pet ofgeven,
Wiiken Dadigen ; to — FROM , Wijken
voor, Vlleden voor, van, Ontviieden,
Ontwijken.
Flincher,, s. Die niet volhouelt,Krenten.
kakker, Noedeloos mensch,
Flinder, s. Flarde , Flenter, yr., Stuk, o.
to Fling, irr. v. a. Werpen, Gooijen ,
Smitten; I.) to—AWAY, a.) Wivverpen; b.) Zscls ontdoen van ; 2.) to DOWN , a.) Nederwerpen ; b.) Omver
halen ; s.) to — , Laten vailen, 1Viet
in tekening brengen, Niet sekenen; 4.)
to — OFF , Bible:Wen, Van het spoor
brengen ; 5.) to— ( adoor) OPEN, (Rene
dens) open smijten, gooilen , toes pen,
losgooijen ; 6.) to — OUT, a.) Ulmerpen; b.) Verspreiden (in INTO ); 7.)
10 - UP, a.) Opverpen, Ofgocijcn; b.)
Lessen vu; en , 0 1,geven ; 8.) to —one's
selfUPON Zich werpen op. *—, v. n.
Slaan, Schoppen en spartelen,gellik een
weerspannig paard ; I.) to -AT, Wes-fen of Stacy) naar; 2.) tO - AWAY ,
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Wegsnellen ; 3.) to — OUT , Achteruit
slaan.
Fling, s. Gooi, Smeet,Worp ; fig. Schimpschoot , Schimpschent , Veeg nit de
pan, tn.; — AT , Scherpe aanmerking
op, Ster'k. op.
Flinger, s. Weiler; fig. Hekelaar, Stekelig mensch, ns.
Flint, s. Keisteen, Kei. * inzond. Vuu rs teen, tn. ; fig. A heart of —, Ben hart
van steels, Een stee p en hart.
Flint-glass, s. fijne soort van glas, Flintglas , o.
Flinthearted , adj. Hardvochtig, Ongevoelig.
Flint-ware, s. Engelscl; steengoed, o.
Flinty , adj. Steenachtig , Hard; fig.
Hareivochtig, Ongevoelig.
Flip, s. zekes e drank van bier, met stet-ken drank en sulker vermengd.
s. Iizer,, dat risen heetmaakt
tot verwarming der flop, o.
Flippancy, zie Flippantness.
Flippant , adj. (Flippantly. adv.) Welbespraakt ; A — tongue, Eerie gladde
tong. * — , Loos, Snaaksch; ook: Eels
wesnig to vrij, Los.
Flippantness, s. Welbespraaktheid. * —,
Losheid in het spreken, yr., zie Pertness.
to Flirt, v. a. Met eerie snelle beweging
werpen; to — a fan , Eenen waaijer
, Werschielijk open en toe doen.
fen ; a.) tO
FROM ... IN, INTO,
Werpen van, tilt ... in . ; 2.) tO v. n. SchimpOUT, Er uit flappen.
scheuten geven.
, Ileen en seeder
ibbelen, Altoos op den tril zijn. *—,
Zich ligtzinnig gedragen, Coquet zijn,
De coquette spelen, Coquetteren ; 1.)E0 ABOUT, Rood slenteren; 2.) to - AT,
Spotten met, Smalen op ; 3.) to — WITH,
a.) Coquetteren met ; b.) Op den till
gaan snot.
Ligtlirt, s. Snelle beweging, y r. *
zinnig meisfe, 0., Coquette, vr.
LigtzinFlirtation, s. Coquetterie , yr.,
raig
(van een meisje), o.
to Flit, v. n. Fladderen; fig. A flitting
disposition, Neiging tot onbestentligheid.
* Vlugten, Zwerven ; I.) to ABOUT, Rondfladaeren; 2. ) tO - ALONG,
Vow tvliegen ; 3.) tO - AWAY, Wegvliegen 4.) to — OVER, Vliegen over.
* — , v. a. veroud., Uit het bezit
stellen.
Flit, adj. veroud., Vlug, Viugtig.
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Flitch, s. Zijcle seek, yr.
Flitter, s, zie Fritter.
to Flitter, zie to Flutter.
Flittermouse, s. Vleermitis, yr.
Fattiness, s. Onbestendigheid, Veranderlijkheid, yr.
Fl,x,s. (v erb ast van Flax, ) Vlascig haar,
Wollig haar, Dins, o. * (verbast.
van Flux, ) Bnikloop , m.
Flixweed, s. soort van waterkers.
Flo, s. bij CHAUCER, PO?, in
to Float, v. is. Dtifren, Vlotten, Dobberen ; a.) to — AnnuT, Ronddrfii'en;
2.) tO - AWAY, Wegdrijven ; 3.) to
BETWEEN hope and fear, Tasschen
hoop en vrees dobberen ; 4. ) to
DOWN , ilfdrifren ; 5.) to PAST one, Iemand yoorbij ;
6.) tO- UPON, Drijven op. * — ,
v. a. Vlotten, * Older water zetten.
Float, s. Vloed, (tegenst. van Ebbe,)m.,
iri dezen zin veroud. *
Vlot, Hootvlot, o. * Dubber (van eene henellijn). *—, Hefboom, m. *—, Golf,
B aar, vr.
Floatage, s. Wat op het water drilft,
Schuim, o.
Float-board, s. Schoffel (aan een molestrad), yr.
Floater,s.Plotter.*—,Zeiler,Zwemmer,m.
Float-boat, s. Votschuit, yr.
Float-ground, s. scheepsw., Grond, waarin
het anker slecht houdt, m.
in.
Float-stone, s.
Floaty, adj. Vlot, Bovendr(ivend.
Flocculent,
In vlokken aanhan
gende.
True!)
(vogels),
m. * , Kudde,
Flock, s.
(van vee, bijz. van scliapen, in tegenst.
van a Herd, gelijk men van ossen zegt
A herd of oxen , Eene ocsendfift),
yr. * Kudde, Gemeente,(godsdienstig genootschap met betrekking tot deszelfs herder,) yr.
to Flock, v. n. Zamenscholen; a.) to
Stroomen om , Orndringen, Om-ABOUT,
stuwen ; 2.) tO - OUT OF, Stroomen
nit ; 3.) to — TO , Zich in menigte
begeven naar, Stroomen naar ; 4.) to TOGETHER , Zamenkomen, Zich reree
nigen, Te hoop loopen; prov. Birds of
a feather — TOGETHER, Gelijk zoekt
zich, gelijk vindt zich.
Flock, s. Vlok (wol), yr.
Fiockbed, s. Vlokbed, o.
to Flog, v. a. Gees elen, Zweepen. *
,
op schepen Laarzen; fig. scheepsw.,
4

FLOR
als: to — the glass, Den zandlooper
omkeeien , eer de tijd Yerloopen is ; to TO death, Dood,laan.
Flogging, s. Pak slagen, o.
Flong, vernud. part., zie to Fling.
Flood, s. Vloed, Stroom, on., Rivier, yr.
*—, Vloed, ni., Overstrooming,vr. *—,
VI oed, in., Wascend water, (tegenst. van
Ebbe,)o.* —,111aandstonden, Stonden,
m.meerv.
to Flood, v. a. Overstroomen.
Flood-anchor, s. Vinedanker, o.
Floodgate, s. Slid dear, Sluis, yr.
Floodmark , s. Vloedteeken, o.
Flook, s. Ankerklaauw,, m., zie Fluke.
* —, een vi,ch, zie Biowk.
Flooking, s. Alin-eking eerier ertsla gg, yr.
Floor, s. Vioer,, vs. * -, Verelieping, yr.
to Floor, v. a. Berheren ; fig. Op den
grond wexpen.
Floor-head, s. scheepsw., Kim, y r., Eind
der vrang, yr.
Flooring, s. Vloering, vr., Vioer,, m.
Floor-plan, s. scheepsw., Hos izontaal plan
der vrangen, o.
Floor-rider, s. scheepsw., Yang van eene
kattespoor, yr.
Floor-rising, s. scheepsw., Uitwaaijen
der vrang, o.
Floor - sweep, s. scheepsw., Straal,waarmede de vrang is beschreven, m.
Floor-timber, s. scheepsw., Vs ang van een
spant , yr.
to Flop, v. a. et II. Klapwieken, zie to
Flap.
Floral, adj. Bloemen betrtffende. * — ,
Van Flora.
Florence, s. twain van zekere stoffe,Florence , yr.
Florescence, s. Bloeitijd , m.
Floret, s. (klein onvolkonien) Bloempje, o.
Floriage, s. Bloem, yr., BIoe.,ern, m.
Florid, adj. Bloenirijk ; (ook in den zin
van Versierd met de bloemen der welsprekendheid). * —, Blozend (van
kleur).
Floridity, zie het sneer gebruikelijke
Floridness.
Floridly, adv. Bloemrijk, Schitterend.
Floridness, s. Blozendheid van kleur.
* —, BloemrÜkheid (van stül), yr.
Floriferous, adj. Bloeinen yoottbrengend.
Florin, s. zeker gouden muntstuk ter waarde van zesEngelsche schellingen, Eduardsgulden.
* — , in het , aigem., Gulden , (zilveren niuntstuk in onderschei-
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done landen en van onderseheidene pen; to - - AT , Spotters met , Den spot
de,) m.
waarde,)
drives;met.
Florist, s. illoonist,Bloemkweeket-, m. Flout, s. Beschimping, Uitjouwing, vr.
FlGrulent, adj. buiten gebruik, Bioeifend. Flouter, s. Spotter, in.
Flosettle, s. Bioempje, o.
Floutingly, adv. Sliottend.
Flosculous, adj. Van bloemen. to Flow, v. n. Stroomen, rieten, VioeiFloss, S. Dons (aansommige planten), o. jen. * — , van water sprekeisde, rtoeiFlow, s. Vtoot, y r. '—, inzond.lveteer, jen, Loopen , Loopend zipt. * —, AanSpaansche zievelyloot, V.
stroomen, (tegenst. van Ebben.) * — ,
to note, zie to Float.
Zachtelijk gisj aen. * —, Voortspruiten,
Flocilla , s., Moot van kleine sehep(n,1
4 bconstig zun ; I.) to - ABOUT, RondFlotille, yr.
vloeijen; 2. ) to — AROUND , Vloeijen
Flotsam, Flotson, s. Drijvende goederen, over, OM ; 3.) to - DOWN , a.) Nederb.) Vtoeijen,
(aie op zee driven zonder bekenden et- vIoeijen, ilfyloeffen;
genaar,) o. meerv. , Strand,ond, m. Suellen; 4.) to — FROM, a.) VloeVen
to FiOliDee, V. IL Plonzen, Pias,en. *—, van, nit; b.) Po, t y ioeijen of Ontstaan
Zicis met gei aas en op eene togge wii ze nit, Konen ,=en; All blessings— FROM
bewcgen. * —, Di iftig opvtiegen; to Goa, Ails zogenin ,;en komen van God;
- OUT OF, Ilamtig en met gods nisch t c.) Ch . et 3 loeijen of Stroomen van. *—,
verlaten.
! Fi,ddeten. * —, v. a. Overstroomen,
to Flounce, v. a. Met eon fiadderend Onder water zetten.
oplegsel versieren.
Flow, s. Vloed, ctegenst. van Ebbe.)
Flounce, s. .F,adderend opleg:a van klee- a
, Plotselinge over yloed, m. * —,
o.
Vloeijende beep aaktheid , yr.
Flounder , s. zekere platvisch, Bot, y r. Flouter, s. B:oeni, (las gedeelte van eene
to Flounder, v. n. Tegenwoisteien , Pius- plant, hetwelk het zaad bevat,) yr.;
sen, Siiartelen ; to -- ON, Voortplassea.
van y ruchtdragende planten: litoe,em,
Flour , s. like/ , o. * — , Bioein (Vail vs.; fig. Bloein, (het beste of uitmun mee i), y r., foiemeel, o.
tenthte van lets, de kern, het uitgeilezone ; bijz. Bloom van meel , Fyn
to Flour, v. a. Tot join meel waken. *
.alet tneel bestri,ovi.n.
;noel, docn in dozen z ,n thans over het
to Flourish, v. a. filet biocme it yersieren • aigeneen Flour;zie Flour,) yr.; voi der :
I.) to — INTO, Wei ken toe; .2.) to - I Sieraad, Bloempje, o. ; .'ine fiuwers et.
wrrn, Penieten met. * —, filet bleem- rhetoric, De bloemen Per wel,prekendwerk versicren. * —, filet de bicemen he:d. * —, Bloci,Fhur, vs. ; in the
der weds pi ekeudheid yes ste fen. * --- , of ibis age, In den Noel zvner jaren.
Zwaaijen, Drifters, als : to — one's *--,pl.Flowers,Blaandst,nden, Malice:17.
sword, Den digest zwaa(fen. * — , v. to Flower, v. n. Bloeifen , Bioeemen;
n. Bloeljen, Is; Uloci zips, Il/set vowelfif,. ilsoeilen , In voorspocd :vn. * —:,
ken. * —, Dioeijcn , ,tit vo-or.Toed z er o .Se/min:tn. * —, v. a. Met kunstige
*—, Blamil'i ke taal b ‘ zige ; to — ON,
bloensen versieren.
a -) In eene &Q .:41111./ 14 taa l sp re- Flowerage , s. Gebloemte, o.
ken over ; b.) Phantwcei en cp. - $ — , Flower - de - luce , s. Zwaar e ie, Iris.
Krullen met de pen maic.-n. * —, De * —, in de wape.,nk., Lelie , yr.
trompet steken. *—, P.gilien,Sno yfen, Floweret, s. Bloemile, o.
Zwetsen. * — , in de ninzyk, Let voor- Flr)wer - fmce , s. eene plant, Paauwenspel maken, P,eluderen.
staart, tn.
Flourish, s. Zwie,r, in. * —, Blotm,iik- Flowergarden, s. Bitola:lin, Bloemhof,m.
heid van still. * —, Krul, Kiulletter. Flowe;-gentle , s. Finweesbloem, y r., zee
* —, Zwetscrii, y r. * —, Tronapetge- Amaranth.
Floweriness, s. Bloemnikhezd, yr.
school, o.
Flourisher,, s. Iemand, die zich in eenen Flowering-bush, s. zeke, e plant.
Flower-inwoven , adj. Geplamd.
bloeilenden toestand bevindt.
Flower-kirtled , adj. filet bioemkransen
Floui.shin tily, adv. iVi:j dsch.
to Ftout, v. a. Beschimpen, Uiijouwen, versierd.
Uitfluiten. * —, V. si. Soot ten, Sehim- iFlowerless,adj.Zonderbloemen of bioesems.
23
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Flower-line, s. zekere versiering.
Flower-month, s. Bloemenmana, yr.
Flower-pot, s. Bloempot, m.
Flower-stalk, s. Bloernstengel, m.
Flower-work, s. Bloemwerk, o.
Flowery, adj. Bloernrijk.
Flowingly, adv. Met vIoeVendheid,Vlot.
Flowingness, s. Vloed der reds, m.
Flowk, s. zekere platvisch, Bet, yr.
Flowk wort, s. zekere plant, Navelkruid, o.
Flown, part., zie to Fly. Aanm. Het
wordt diktvsjls ten onre bqe gehrtiktvoor
Fled. En bij MILTON beefs het some
de beteekenis van Rendered flighty.
Fluate, s. in de schei., zeker zout, dat
van het fluoric acid met eene basis woo dt
gevoi md.
Fluctisonous , adj. ills golven klinkentl.
Fluctuant, adj. Dobbei end , Weijelend,
Onzeker.
to,Fluccuate, v. n. In eene golvende beweging
Golven. *
Veen
weir dobberen ; fig. to — between hope
and fear, Dobbei en, Besluiteloos zün ,
eusschen yrees en hoop.
Fluctuation, s. Golving. *—, Dobbering ;
fig. Onzekerheid, vr.
Flue, s. Plop, Buis, (inzond. van een'
fornuis, zoo als men in de schoor,tcenen
leidt,) yr. * — , Wollig hater, o.
Fluellin , s. zeker kruid,
tn.
Fluency, s. Vloeijendheid, (ook van taal,
Welbespraaktheid ,) yr.
Fluent, adj. Vloeibaar. * bloc fend,
(ook van taal.) * , s. Vloed,Stroom,
m. * , ilfvloeiftnde (bij zinkingen), o.
Fluently, adv. roeijend, Vlot.
Fluid, adj. Vloeibaar. *—, s. Vloeistoffe,
yr. *
Vscht, o.
Fluidity, Fluidness, s. Vloeibaarheid,vr.
Fluke, s. .elnkertand, m.
Flume, s. veroud. Rivier,, yr., Vised,
Stroom, no.
Flummery, s. Meelpap, yr., _MU', tn.;
fig. vulg. Lompe vleitaa!, yr.
Flung, pret. & part., zie to Fling.
Fluor, s. bzj oude schrily ers Vl,eibaarheld, yr. *
theses: een mineraal,
ook fluate of lime geheeten.
Fluoric, Fluorous, aoj. Van of Uit fluor
vet ke egen.
Fluosilicic, adj. Bevattende Fluoric acid
with silex.
F l urry, , 1. Windvlaag, yr. *
,
Baas t, on.

FLUX
to Flurry, v. a. Ve; ontrusten.
to Flush , v. n. Sue! vloeUen, Gudsen ;
to — Oprijzen. * — , Snel komen
aanstuiven. * —, Gloeijen in het gezigt * , in de muzsjk, Eenen trilrer
of tremutant waken. * 5 v. a. Doen
gloeijen , Rood maker, Doen blozen ;
E0 - WITH , a.) Doen gloetjen (in het
gezigt) van; Flushed W/TH anger,
Gioeijende van Scorn ; b.) yes heugen
of Verb/I/den met. *—, Opvijzelen,
heffen.
Flush, adj. Bloeijend, In voile kracht.
*—, In overvloed. , Drgt aanliggend ; ook: hz kalk gelegd. * — , bij
oude schrU y erc , Verwaand.
—, adv.
TeeGelijk (met iet., anders).
,
vlotd. * — ,
Gl'e.(jing in het
aangezigt, y r. *—, Krhirten van ant
sees t, vr. lotter y., Volgers , m. meerv.
* —, in de nniz('k, 'biller, Tremulane , m.
to Fluster, v. a. Van drank doin gloeUen.
to Fluster, v. n. Haast hebben. * —,
v. a. Dooreen hacperen, Verwarren.
Fluster, s. Overhaasting, yr.
F„ute, s. * —, Groef (aan
cease zuii), vs'. Aanm. Sons Point flute
als eene verbaJtering van float of flota
tor8r.
Flute, v. a. Groeven in (eene zuil)traken, Groe y en. -, v. n. Op de fluit
speien, En;ten.
Fluter, s. Fiuiter, m., zie Flutist.
Fluting, s. Groc yen (aan eene zuil),
yr. meet y.
Flu ist , s. Fluitspeler,
no.
to Fattrer5 v. n, Fladdeo en *—, Zw aaifen ; fig. Znerven ;
to - ABOUT,
a.) Rondfiadderen ; b.) .Pladdei en
;
2.) ti - IN , Fladderen
a. (v,golc) 0 , jogen , Doen Ppyliegca.
*—, (het gemoed)Ontstellen, Veront ruswandrrie brengen.
ten. *
Flutter, s.
Zwaaifing, Fladdering. * — , Onnteltenis , Overustheid
des gemoeds. *
Wanorde, yr.
Fluttering, s. ilandoening Ontsteltenis, yr.
Fluviatic, Fluviat;le, Fluvial, adj. Rio leren betreirende, Rivier.
Flux , s.
Strom), Loop (van eene
drier). * Toed (tegenst. van
Ebbe.) *—, Loop , Buileloop, tn.; The
bloody —, De triode loop. *
werpsel , o., Dick,
* — , Smelling,
Staat van smelting, m. * —,Sraert-
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middel,Toevoegcel om de smelting te bevorderen, o.
—, bij nude schrilverc,
Toevloed, Zamenloep,
"--, adj. weinig gebruitc., Oqbe+tendig.
to Flux, v. a. Smelten.
—, Door het
speelecel afroeren.
D )en
De kivijikitur deer; ondeepaa.
Fluxation, s. Wegstr,omen,
Fluxtbility, s. Smeltb, yarheid, yr.
Fluxilde, adj. Onbestendig. *
roeibaar.
s. Smeltbaarheid, y r. *—
Ontbindbaarheid, Scheidbaarheid,
Fluxion, s. VloeOng.
bij scheik
Smelting, 17 oeib
, in de
heelk.,
zee de
*
Berekening van oneindig kleine grossheden, D/ferentiaeleeken 71g, yr.
Fluxionary, aaj. Van de aifferentia.ilrekening.
Fluxionist, s. Die in de diP'entiaalrekening ervaren is.
Fluxive, adj. bij BEN JOHNSON,
fend.
Flexure, s. bij BEN JOHNSON,
flog, yr.
to Fly, ire. v. n. Vliegen ,'(door
van v ‘ efigels de luc:it doseklieven); ii;
ruimere Zich met grate one
held bewegen; to Let —, Late!? vile
gen, Lozen. * met ond(rscneidene
biivoegs. in sneer of mender alwij,;:enie
heteek., al;: I ) to — ABOUT, a.)
Rondr,:eged b.) riegon cm; 2.) to
--AFTER., kvliegen ; ;.) to —ASUNDER, Vaneen,aring,n Ber tek, Ira , inkken vliegen, U .seen vliegen; 4.) c.) —
AT, a.) A q nv."egen , Ainviiegen op ;
b.) Aanra . le, op ; c.)Met varen op;
5 .) to—AWAY, Wegvtiegea; 6.) o —
BACK , a.) Terug.vlieget ; b.) Stteksch
Voor
1V9161 672 ; 7.) to — BBF
vitvliegen ; 8.) to — BY , a ) Voo, bij
vliegen; b.) Vo9rhij suellen of spoeden;
9 .) to — , Fitom, a.) Vliegen van, uit ;
b;) Vugten (roar, BEFORE); 10. ) to
Iernand aanv:iegea.
— IN oat ' s
_remand beiceeligen; to — IN pi, cei,
In stukken v;iegen; at) to — trt-ro,
Vliegen — INTO a passion, D if
tig words;;, Opstuiren; 12.) to — OF r,
a.) Tregvilegen, Wegsnellen; b.) Afvallig warden; 13.) to — ON, a.)
Voortvlzegen; b.) Aanviiegen, A-in
vallen, Op ... aanvallen; 14 ) to —
OUT, Uitoliegen; a.) liitbar,ten (in,
INTO); b.) Zicii overgeven(aan, INTO) ;
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sq.) to — TO , a.)Vliegen Haar; b.)
Toesnellen tot , naqr ; 16. ) to — UP ,
UPWARDS , Oevi:ege-t, Naar de hocg‘e
vlieg,n, Omnoog vliegen. * a.
Vieden, Ontviieden, Ont y lugten, * ,
Vlie gen, Ve,ralijden, (Aa,m).
Samm ,gen houde, dezen norm voor e'11,etisch, alc zeide men: to
rwer
, Deers vliegen; He flies
e;aar
AT me, H) werpt met zijn
*—, in een uurwerk,enz
Fly, s.
Onruct,vr.*---,Weirhaan,m.*— Kew.
5 Sneiwa.
pasplaat , Roos, yr.
gea, en.
Fiybane , s. riegengift , o., Vliegen.
deed in.
to Flybl ow, v. a. Beschijten, (zoo als
1.1 1 'gez het vleecch doen,) Bederven.
IF,ybo tr, s. Vliebo,)t, yr.
icgenyanger, rn.
Flyca cher, s.
co Fiyfish, v. a. Met eene vlieg aan den
henzel visschen.
Fivilap, s. Vicjeiki tp,
Zwerend.
Fl), tug, adj. Vii;,end.
Fi y wort, s. cent plant,Viegenvanger,m.
Foal, s. rulen, 0.
co Foal, v. a. et n. Ben veulen werpen,
Vetdenen.
Voalba, s. rep's ,e)lant, Hoef blad, o.
F)ali'oot, s: z..ke ,.e plant.
s. s,- ;int, o.
to Foam, v. a. Sci::iimen: I.) to — AT
the ;nouth, Schuiesihekken; 2.) fig. Li)
WIT ft — rage, Schuimbekken van kwaad he :* —, v. a. of: to — OUT, MI
of kevig .,eid tame:pen of uiten.
asAj. filet schuim bedekt.
F
*---7
Fob, s. Z ik16,
co Fob, v. a F)ppen, Bedatten ; to —
()in? (met eene 1 : ,tige misleading) Al'seneeen rich door lest ontdoen
Focal,,sdj. Bea eel unt ig, Me, het brandpunt, Tot het brand, ant beoerende.
Foctle, s. Artnpiji). Beenpijp, yr.
Focillation s. Vertroosting, Ondersteuvr.
ning, Koeste,
Focus, s. in de gezigt- en meetk.,BrandR unt, o.
Fad-tee, s. Beestenvoeder,Vbeder,Ker, a
to Fodder, v. a. Droog voederen, Drae•,,T
voeder ;even.
VaederrAr, Va'c, rder, tn.
Fadde;ec,
Foe, s. Vt./ * TegenpartOer, en.
/Linn. Ilea nieerv. Fon', is geheel verruderd.
FUCL13aD, S. Viand (in den sad g), rte.
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Foetus, s. Ongeborene dock volkomene
vrucht in de baarmoeder, yr., zie
F,tus.
Fog, s. Nevel, Mist„
*—, Etgroen,
Na7ras, o. 'se—, Lang (II cog g; as, o.
to F, g, v. n. veroud. fraktizei en.
Fogbanit, s. Nevelbank, yr.
Foggag::, s. Lang gran, dat niet gemaaid is, 0.
Foggily, adv., zie Fogry.
Fogginess, s. Nevelachtigheid,
held, vr.
Foggy, adj. Nevelachtig,111istig.
Fo t -i hired. Foal.'
Foible, s. Zwa4!, o., lemands zwakke
zijde, yr. * , adj. veroud., zie
Weak.
to Foil , v. a. Stomp waken. * —, Ten
onder brengen, Vermcestel en. "—, In
verlegenheid brengen.
Foil, s. Ft° , et, y r., Stompe degen in de
schernascho,7l , ScLerirdegen, Halve treffing ; van clam : Taeurstelling, l'ablukbidg, vi.; to Give one a
Iemand eenen need toellrengen.
Foil, s. Foeliesel (achter eenen , f iegel of
in de ringkas von eery fuss
o.
Foiler, s. Overwinnaar, m.
Foiling, s. Spoor van eels hart of ree,
(flaauweliik 7,igthaar door de ncdergedrukte grasse"hemjes,) a.
Foin, s. Stoot (in lice schermeis),
to Foin, v. n. an het schermen, Len' stoat
toebrengen.
Foison, s. veroud., Overvloed, m.
Foist, s. veroud., soort van Rein fagtschip met zeilen en nieUers.
to Foist, v. a. Bedtiegell,,k onderschuiven
inlasschen.
Foister, s. Verralscher,
Foistiness, z ie Fustiness.
Foisty, zie Fusty.
to Fold, v. a. Vouwen. * , Sluiten
Insluiten. (schapen) In e,ne k,oi
of perk sluiten; I.) tO - AB ,UT,
ale • to — One's arms ABOUT one, Z,;ne
armen cm iemand slaan; 2.)tO-AGAIN,
Wader toevouwen ; 3.) to — IN, lasluiten ; 4.) I folded my sist,r TO my
bosom.. Ik dr ukte mijnezuster a/mina:in'
boezen, ; 5.) to - UP , a.) Vourep ;
b. Opvotoven , Toevouwen.
, v. n.
Sluiten, Vcuwen.
Fold, s. Vovw, vr.; van Trier in zamenstaling om cane vermenigvuldiging aan
to duiden : Threefold, Dr ievo y dig, .Drievuldig% *
Kooi, vr., of Perk voor
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sehapen, a. *
Kudde, yr.
veroud., Grens , yr.
Foldage, s.
o.
Folder, s. Vouvbeen, o.
Fu ding, s. Vow , vr. * ,Perken van
schapen, 0.
F lding-bed, s. Ve!dberl, o.
l; oldie,;-chair, s. Veldstoel, Vozawstoel, m.
Folding door , s. Dulbcle dour, vr.
Colding-screed , s. Vehr.scheam, o.
FQ1cling-stick, s. Valli/been, 5.
Foliaceous, adj. Bladerig, Schclferig,
S chi ‘Icrig.
FoLage S. Lonainer, yr.
Loofwetk,
Loot' Lacier,
'
5.
to Fol ; age, v. a. Met lofwerk yersiel en.
to Foliate, v. a. Dun slaan, als: to —
gold, Gated tot bladgoud makes. *
Verftehan.
Foliate, zie Leafy.
F' -Ilatiosi, s. Het dun slaan, als good
tot bledgotal. * —, in de kru4-1k.,
L106112')Iaadje,, die den °int rek de,. /-locus
vitmaken, a. meerv.
Plaatsing
der blades
dcu 'mop , yr.
FoliaLure, s. Het dun gemlagen zijn , als
s., zie Goldsmith's foil.
Fonferous , adj. Blade; en voortbrengende.
Fo110,s. brit boekdr.,
Folly ormaat,o.
* , Biadzijde, ".
F,,liole, s. Baaadfe, a:
Foliomort, s. zie Filemot.
Folious, zie Foliate.
File, s. Bleivehen, Licdcn meerv.,
Viile, 5. As. mu. Schoin Folk als nett
veizawelend wawa! gLen mcerv. bero4k,
neemt I rt echter de s
zoo niet
meestal, aon.
Fulkland, s. veroud., zie Copyhold.
F. 11,1-note, a. veroud., Volksvergadering,
Volkshi eenkomst, yr.
s. von planten, Zaadhui.je.
*
o."— ,
yr.
:ilous, adj. Zaarihnisjes (enz., aie
Folitc.e) vocrtbre,'gende of hebbeade.
Fotffti:, aij. Vol awa-asi:os.d.
to Follow, v. a. & u rolgen."—,Vervo-gen. *
, Invrigen. * —,
a.) to one — DOWN , Iewand ar
beneden v61gen; 2.) to — FROM, Volgen
s.) to
Oile INTO a room, leis rsia
eene far er vr/g,n ; to - ON,
,,,rtg-:..sa met, Vi v qgen, Voortzetten;
5.; ,0
a.) Voortact,.en; b.)Vermcerdei t;; (ma, waTel); 6.) to --
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Volgen met. *
Beoefenen,
Uitoefenen;
Follower, s. Volger. *
Volgeling,
m. en yr.
Folly, s. Dwaasheid, Zotheid.
to Foment, v. a. Door warmte kcecteren;
bij heelk., Steven ; fig. A.instoken, Stoken ; to — a rebellion, Eenen opstand
aanstoken, Oproer stoken.
Fomentation, s. bij heelk., Staving. *—,
Opstoking, yr.
Fomenter, s. Aanstoker, Stokebrand,
Fon , s. bij CHAUCER , SPENSER ,
Divans, m.
Fond, adj. Mal, Divans, Onvoorzigtig,
Onbehoedzam , Onbedacht ; tricks .
Malle kuren ; Out of a — imitation of
him, Door eene malle navolgingv an hem ;
— of'a thing, Mal op lets, Verzot op lets ;
He is too -- OF his children, Thy is te
anal met zijne kinderen. * Genoegen scheppende` in lets, Veel van jets
houdende; He is not very — of beef,
lsoudt niet 'Peel van rundvleesch.
to Fond, v. n. Ve,zot zijn op lets.
to Fondle, v. a. Tioetelen, Liejkozon.
Fondler, s. Die liefkoost.
Fondling, s. Troetelkind, o. * —, in het
algem., Iemand of lets, waarmede men
veel opheeft. * — , veroud., Dsvaas, m.
Fondly, adv., zie Fond, adj.
Fondness, s. Malheid , Zotheid. *
Liefde, yr.; — FOR, Liefde voor.
Aantn. In plants van for treft men ook
soms to ann.
Fone, s. pl. veroud., zie Foe.
Font, S. Doopy ont , yr. *— , bij boekdrukk. Stel letters, 0.
Fontanel, s. Fontanel, yr.
Fontange, s. strik van lin ten op het hoofd,
des geuoensd naar Mad. DE FONTANGES,
Fontange, yr.
,
Food, s. Voedsel, a., Spijs , yr. *
Voedsel, (in het algem. al watvoedt,)o,
Foodful, adj. Voedzaam, Voedend.
Foodless, adj. Onvoedzaam , Onvruchtbaar.
Foody, adj. bij CHAPMAN 1600 Eetboar,, Tot spijs geschikt.
Fool, s. Zot, Divans, Gek, Nat, m.,
Zottin, Gekkin, yr. * —, Potsenmaker,
Hansworst, m.; to Play the —, Den
hansworst spelen, Potsen waken, Ais
een gek te werk gaan; to Make a
Voor den gek houtien, Te leur stellen-OF. ;
to Play the — WITH one , Met tonalschertsen.
WITH,
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to Fool, V. n. Beuzelen, Gekheid maken.
*—, v. a. Voor den gek houden, Te leer
stellen. * , Gek maken, Zot maken.
Bedriegen; I.) to — AWAY ,
*
(time, money), Verbeuzelen ; 2.) to —
one OUT OF , Iemand op eene bedriegelijke wijze doen vetliezen of berooved
vats ; 3.) to — one up, Ieinand opwinden; 4.) to — one WITH, Iemand
te leur stellen of bedotten met. * —,
v. n. Spelen, Dartelen, Schertsen,Grap*en maken.
Fool, s. Bessensop , o.
of
Foolborn , adj. Van 's moeders
gek.
Foolery, s. Gekheid, Dwaasheid, Zotheid, yr.
Foolhappy,„ adj. Met weer geluk dan
14' heid.
Foolhardiness, s. Vermetelheid, Onbedachte driestheid, yr.
Foolhardy, adj. Onbedachtelijk driest,
Vermetel.
Foolish, adj. (Foolishly, adv.) Gek,
Dwaas, Zot.
Foolishness, a. Gekheid, Dwaasheid,
Zotheid, yr.
Fool's -cap, s. Zotskap, yr.
Foolscap, s. Propatriapapier, o.
Foolstones, s. plur zeker kruid , Zotskulletjes, Hondskulletjes, o. tneerv.
Fooltrap, s. Strik, om gekken in te vangen , an.
Foot, s. (meerv. Feet,) Voet, m.; On —,
Te voet, Aeon den gang ; prov. I have
the length of his —, Ik ken hem op
ten' prik. * — , Voetvolk, o., Infaneerie , yr.
to Foot, v. n. Te voet gaan. *—, Trippelen , Dribbelen, Huppelen. *— , Op
de maat gaan of dansen. * v. a.
Schoppen , Eenen voet in het gat geven.
In staat stellen.
Betreden. *
*
* , Verzolen.
Football, s. Voetbal (tot zeker spel), m.
Footbands, s. pl. Voetbenden, y r. tneerv.
Footboard, s. Vetplank. *—, Trede, yr.
Footboy,, s. Loopjongen„ Voetjongen,,m.
Footbreadth, s. Voet breed, in.
Footbridge, s. Vlonder,, Pandel , Vonder, In.
Footcloth , s. Schabrak, yr. en a.
Footed, adj. Met y oeten ; incest in zamenst. gebr., Voetig.
Footfall, s. Struikeling, yr., Val, tn.
Boete voor het niet
Footgeld,
den van de bailers der holden, yr.
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Footfight, s. Gevecht te- voet, o.
For, prep. Veer; (in ondersch. beteek.,
Footguards, s. p1. Garde te voet, yr. als : ) He lay — dead, Hij lag veer
Foothold, s. Vet, m., Plaats ow den (a!s) died; lie had reason — his con•
voet neder te zetten , y r., zie Footing duct, Hij had re,:en voor (tot) ziin gein de a beteek.
drag; He ought — the king Hij sired
Foochook, s scheepsw., Oplang, m.
van) den kening; The
voor (ten I.
F othook - St2 if, s. &I-if:bout , tn.
!,00k was iiiienclA — young. learners,
Fm,:hook-plate, 8.111a: si utting, vr. Het Nek was bestenid voor ( ten geFoothot, ad:. veroud., Op stuande vcet. bruise vain) lenge leerlingen ; A meFooting, s. Voet, tn., Plants on den voet dicine — the vut , Een middel voor
neder to zetten, yr.; He could get no (tegen) de ji,ht ; He was tail — his
— there, Hit kon daar gees' voet kry , age, Hy was poet voor (near gelang
gen. *—, Vat, Toestand, m., Gesteld- van) ziine laren; The tool is coo brittle
held, y r.; Upon the same — , Oi.) den — the woud , .11.t we; ktuig is te :,-,ivak
zelfden voet.
voor (in event cal ighetd tot) het ;tout.
Fool ticker,'. Gatlikker, Voetveger, IC, ui- " —, Om; He fig 'its — glory and he
pende yleiier, tn.
writes
ni,iney, Bij vecht om roem, en
Footlock , s. Haarlok (aan de pooten hi./ schrOp- OM geld; — his cake , Om
van ten paard), yr. zijnentriile ; tarn. I dare not — my
Footman, s. Soldaat te voet , Infanterist. life, lk durf em nog zoo veel niet.
* — , Voetknecht , Liveleibediende, La- *— , Ult, Van; He rid it — anger,
kei. * — , Voetlooper, m.
Hi/ deed het nit torn ; [I e died — love,
Footmantle , s. snort van vrouwen- I]i) stie: f vdn liejde. ' —, Gedurende ;
mantel. — a week's time, Gedurende eene week ;
Footpace, s. Langzame gang, (als Ivan- It lasted — a y,-a.r, Het du::, d, een jaar
neer men wandelt,)m. * — , Plat (van lang. * — , in de beteek. van On , gecone trap ; de breede vie: ('ime rust- Yokel van ten lee , kwoord, le,ireit di:
plaats, Welke men, veered in Engeland, laatste in let tegenw. deelw. gebezigd,
na elke yid' of zes to eden eener hut strap als : Fie had reason — acting in this
ontmoet), o.
wanner, LW had reden om zoo to banFootpad, r. Struikroover to veer, (in to- delen; zoo ook: You are a fool, — begenst. van Highwayman,) tn.
lieving him , Go) zilt eon gek ., dat gif
Footpath , s. Voetpad, o.
him gelooft. het komt ook met widerFootpost , s. Vetbode, tn,
stlaiiieve bijvoegs. vim. , als : Ai —,
Footrace, s. ll7edloop, m.
Wit bet,eft , Wat aangaat ; But —,
J-'ootrope, s. Ondertijk, o.
Ware Pet islet on:, Zander; — all that,
Footrot, s. eene scha; enziekte.
1Vi2ttegen,t Sande, Evenwel ; — shame !,
Footrnle, s. Illaat,tok van e'en' voet, tn. Feel ! , Sch :am u! * — , c9nj. Want.
Footsoldier, s. Voetsoldaat, m.
Ft.i age , s. VoetaadP, (bijz. v• oor kt t;igsFootstalk , s Stengel, 7B
voik, en weer bijz. in yijandelijk land
Footstall, s. Vroulven socigbeugel, in.
o: gehaalde voetaadje ,,t vi.
Footstep, s. Voetstap, m. *—, To ede, Yr. to Forage, v. it. Veerageren, De vetFootstool , s. Vetschabel, v r. raadje o; h lien; 1.) to — FOR prey, Eene
Footwaline, s. scheepsw., Kinnveger, tn, prooi zneken ; 2.) to — IN bitiod , Bleed
Fop, s. likelegek , Saletfonker, m.
vet gieten. * —, v. a. (een land) .elfFopdoodie, s. in HUDIBRAS, Ullsktiken, stre,i en, Uitplunde: en.
o.,Onnoozele bleed, m.
Foracer, s. Veer, gee: der. * — , Le yeFopling , s.
Saietjonkertje,
Mode- rancier van de voeraade. * —, Vergekje, o,
Foppery, s. Vetwijfde mannelfike op- Fo'r
klcnteli.'
n , atij. Met vele gaten,
vaiiiotis'
schtk, m. *— , Ijdeltuitige verwaand- Forbade, pre y ., zie to Forbid,
heid, y r. to Forbear, irr, v a Nalaten, Niet doer;
Foppish, adj. (Foppishly, adv.) ljdel- to — one's self FROM , Zich onthouden
tuitig, Verwaand , (vootal in verwigfd- t van. *—, v. n. Ophouden, Geduld hebheld van opschik.)
Len, Nalaten; to — TO go, Nalaten
Foppishness, s. 1Jdeltuitigheid, Per- te gaan.
waandheid, vr.
1 Forceararce , s. Nalating, vr. *—,Uit-
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stel , 0.; prov. — is no acquittance ,

Lang borgen is geen kwijt schelden. *—,
Zachtzinnigheid , yr., Geduld, o.
Forbearer , s. Die nalaat , zie to Forbear,
Forbearing, adj. 0 ohoudend. * —, Geduldig i Toegevend. * — , s. Ophouden.
* — , Geduld , o.
to Forbid, irr. v. a. Verbieden. *
Verbieden, ale: God—L God verhoede het!
Forbiddance , s. Verbod , o.
Forbiddenly , adv. Op eene verbodene
Forbidder, s. Verbieden, m.
Forbidding-, adj. Verhinderend. * — ,
Afschrikkend.
, s. Beletsel , o.,
Verhindering , yr.
Force, s. Kracht , Sterkte , Magt. *—.
Krada , Kraehtdadigheid , vr.* Geweld , o.; to Repel — by — Geweld met
geweld te keer gaan. Magt, Krijgsmagt ; (in den laatsten zin, wanneer het de gez3menliike kri,,gcmag t, of
zee- of landmagt beteekent, nicest meerv.
Forces,) yr.
to Force , v. a. Dwingen Noodzaken.
* , Bemannen , Met lei ijgaieden voorzien. * , Open breken. * — Met
geweld innemen , Vermeesteren. * — ,
Verkrachten ; I.) tO - AGAINST, Dringen of Drukken lege '? ; 2) CO - ALONG,
a.) Voortslepen , Voortduwen; h. Voort.
slepen langr ; to — AWAY, Wegdringen , Wegdrukken ; 4. ) to -- BACK
Terug dringen of drukkeri Tertig d= Uven ; 5 .) to — DOWN, Naar benedcn
dringen Nederstooten ; 6.) to - FOR WARD , Voortdringen (Tool tdtiwen ; 7.)
to—FROM one, a..) Aldr ingen, Afrersen
( iemand iets, something FROM one);
b.) Iemand verdrijven (van iets,
FROM a thing); c.) to — one's way OUT,
Zich met geweld een' weg naar buiten
haven ; 8. ) to — INTO , Dringen in; to
— one's self INTO , Zich dringen in ; 9.)
to - OUT , Uitdringen ; ) to - something OUT FROM one, Iemand iets
dringen of afpersen ; b.) to — one oLT
of a thing, Iemand nit het bezit van
jets drijven ; 10. ) to OVE R, 0 rer 'teen
to — To (do , etc.), Noodzeilen ;
zaken te (doen , enz.); 12. ) to— UPON,
a.) Dringen op; b.) to— a thing UPON
one, Iemand jets ordringen ; c.) As
this consideration forced itself UPON
him, Toen deze gedachte bij hem opkwam;
13. ) to — WITH , Versterken of Bezetten
?nets *—, v. n. veroud., Zich isespannen.
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Forcedly, adv. Gedwongen.
Forcedness, s. Verdraaving , yr.
Forceful, adj. (Forcefully, adv.) Geweldig , filet g' sole kracht.
Forceless , adj. Krachteloos,
Forceps , s. Woudheelerstang , Tang, yr.
Forcer , s. Die dwingt of geweld
fent. * , van eene pomp, Zuiger,, m.
Forcible, adj. Kf achtig , Krachtdadig.
* —, Gewelddadig. * —, Van kracht,
Verb indend.
Forcibleness , s. Krachtdadigheid. *
Gewelddadigheid , yr.
Forcibly, adv., zie Forcible.
Forcing. , s. Dwingen, o. * —, Kunstmatige vping vr.
Forcing-house, s. Broeikas, Broeijerij, yr.
Forcipateci , adj. Tangswifze gevormd.
Ford , s. Wa,Ldbare plants, Wadde. *—,
Ri'v ter , yr.
ro Ford, v. a. Overwaden , Doorwaden.
Fordable, adj. Waadbaar.
Fire , adj. & adv. Vuor,, (tegenct. van
Achter ; meest in zamenst. gebritikel.)
to Foreadmunish , v. a. Vuoraf waarschuwen.
to Foreadvise , v. a. Vooraf zijn gevoelen
zeggen , Preadviseren.
to Forearm , v. a. In de voorbaat zijn
met wapening , Vooraf wapenen.
to Forebode, v. a. Voorbeduiden,
spellen. * — , Een vac): gevoel hebben
van
(F rebolement , s. Voorsielling , yr.
Foreboder , s. Vool zegger. * —, Die eon
voorgevoel heeft , m.
Foreboding, s. Voorzegging. * , Voor,‘
beduiding , yr.
Forebody,, s. Voorschip o.
Foreboom s. schcepsw., Kluifhout , o.,
Kluiverboom , tn. (yr.
Forebo w line, s. scheepsw Fokkeboelijn,
Forebrace , s. scheepsw., Voorhras, vr.
Forehy,, adv. bij SpENSER, Digt bij.
to Forecast, irr. v. a. & v.n. Vo g t afbedenken , In iets voorzien, Vooraf ontwerpen.
Forecast , s. Vooi overleg o.
Forecaster, s. Die vooraf overlegt.
Forecastle, s. Voorkasteel , o.,Voorplecht
(van een schip ), y r., Bak ;
Forechannel ,s. scheepsw., Fokkerust, vr.
Forechosen , adj. Vooraf verkol en.
ForP cited , adj. Boven aangeh !aid.
to Foreclose, v. a. in regten, Tegen all*
verh=ndet ing vooraf voorzien ; to — a
mortgage, Een pand in vaste goederen
onlosbaar maken.
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Foreknower,, s. Die vnoral iveet.
Forecloiure , s. VIctmaken , o.
Foredeck , s. Voordek ( van eon schip), o. Foreknowledge, s. Voorkennis , Vcoraf:
Ivetenschap, vr.
to Foredesign , v. a. Vooraf bestuiten.
to Foredo, irr. v. a. Afonatten, Ver- Fore; , s. soort van Perkementen hand.

Foreland, s. Voorlaxt! , Voorgebergte, o.
tnoeijen.
Fore-latinsail , s. Fokkera van een latijnto Foredoom, v. a. Voorbeschikken.
Fore-drift-rail , s. scheepsw., Gilding van zeil , o.
to Forelay,, irr. v. a. Belagen; fig. Voorden bak , vr.
al bera men.
Fore-end, s. Vonreind , Voorend, o,
Foreleech , s. scheepsw., Voorligk, yr.
tn
.
Forefather, s. r.,Voorvader,,
to Forelend , irr., v. a. bij SPENSER ,
zie Forefoot.
F
to Forefend , v. a. Verhotden , Voorko- Vooruit germ.
to Forelift , v. a. Van voren opheffen.
men, Afvenden.
Forefinger, s. Voorste ringer , Tresvin- Forelifc, s. Fokketopperumt , on.
Forelock , s. Voorhaor , o.
ger,, m.
Forefoot , s. Voorbeen , o., Voorpoot , to Forelock , v. n. Vooraf kOken, zien.
Voorvoet (van viervoetige theren), in. Foremagazine , s. scheepsw., VoorkruidForefront , s. Front. * — , Voorhoofd, o. banter, vr.
Foregame , s. Voorspel , o. Foreman, s. Hoofdpersoon of Voornaainste
Foregear, s. scheepsw., Fokkekardeel, o. persoon. * — , Spreker (van eene fury).
to Forego , irr. v. a. Verlaten, Oigeven. * —, Vlengelman (in het vroegere krÜgswezen). *—, .31e,esterknecht (in eenen
* — , Voorbe n:aan.
winked), tn.
Foregoer , S. VOorganger , m.
Foreground , s. van eene schtldere, Voor- Foremast , s. Fokkemast , m.
Forementioned , ali. Bovenvermeld.
grand , m.
Forehand , s. Dat gedeelte van een paard, Foremost, adj. Voorst. * —, Eerst, Voorhetwelk veer den miter is. * — , Voor- naamst.
naamste deed, o. * — , adj. To vrocg- Forenamed, adj. Poornnentd.
Forenoon , s. Vow mitith ,g , Voornoen, m.
tijdig.
Forenotice , s. 17,02 kennis , Voot afgaande
Forehanded , adj. Prregtedig.
waarychuritig • y r.
Fore-hatchway , s Vonrluik , o.
(bepalen.
Forehead, s. Voorhoofd , o.; fig. Onbe- Forensic , adj. Geregtelijk.
to Foreordain. v. a. Voorbecchikken, Voorschaarnditeid , y r.
Waterruim
,
o.
Voorste
gedeelte
,
o.
Forepart
,
s.
Forehold, s. scheepsw.,
Foreholding , s. bif L ' ESTRANGE , Voor- Forepacsed , adj. Vroeger vet leden.
Forepeek, s. scheepsw. . lid, vr.
zegging , y r.
Foreperpend cular, s. scheepsw., Voor-.
Fore-horse, s Voorpaard , o.
Vreemd,
Niet
inheemsch.
loodlijn
, yr.
Foreign, adj.
* — , Vreemd, Niet rakende of flan- Forepossessed , adj. Vroeger bezeten. 'sr—,
gaande.*—, in regten, Tot een ander ge- VoorIngen,men.
regtshof behoorende; — FROM , Vreemd Fore-preventer-stay,, s. scheepsw., Looze
van. Aanm. Schoon To, in plaats van fokkest-g , m.
FROM meermalen voorkomt, is het eerste to Foreyrize, v. a. bij HOOKER, Vooraf
editor vet kieselijk : — TO my purpose , schatten
Forerank , s. in het kregsw., Eerste geVreemd aan men doel.
Foreigner, s. Vreemdcling , m. en yr., lid , o.
to Forerevch , v. n., ads: to - UP,N (a
Uitlander,, in.
Foreignness , s. Vreemdheid , Onbett ek- ship), Snedier zfilen dan ( een schip.)
to Foreread , irr, v. n. bij SPENSER ,
keliikheid , yr.
to Foreimagine , v. a. Zich vooraf vet- Voorafaanduiden.
Forer;ght
, adv. Voorwaarts. * —, aclj.
beelden.
Voorweat tick.
to Forejudge , v. a. Vooraf oordeclen.
Forejudgemenr, s. Voorafgaand oo, dee!, n. to Forerun , irr. v. a. Vooraf gaan,VroeForeknight , s. scheepsw., Dvdshoofds- ger gebeuren.
Forerunner, s. •Kwartiermaker. * ,— ,
blok , o.
Vootlooper,, (vooraf gaande gebeurteto Foreknow, irr. v. a. Vooraf weten.
nis,) tn.
Foreknowable , adj. Vooraf kenbaar.

FOR ES
Foresail , s. Fok , r., Voorzeil, o.
to Foresay, irr. v. a. Vobrzeggen;
to Foresee, irr. v. a. Vocrzien, Vooruit
zien.
to Foreshadow, v. a., zie to Typify.
Foresheet, s. Fokke,choot vt.
Foreship, s. Voorschip , Vocr,te gcr'Pel:e
van een schip , o.
to Foreshorten , v. a. Van voren kort2r
to Foreshow , irr. v. a. V, rvf anneal
den, Voorbeduiden. * — ,Voot of y ertoonen.
Foreshrouds, s. pl. Fok'kewart , o.
Foreside , s. Voorziide.*—,b1.7 SPE NS z a,
Fraai niterlijk.
Foresight , s. Vooruitegt o., Voorwetenschap. Viorkenni;. * — , Behoedzigtigheid, yr.
zaamheid,
Foresightful, adj. Behoedzaam ,Voomitziende, ornzigtig.
to Foresignify , v. a. Vooraf beteekenen.
Foreskin , S. Voorbuid, yr.
Voorpand o.
Foreskirt,
to Foreslack, v. a. bif SPENSER Ver.
waarloozen , Vetzuimen. (yr.
Foreslide , s. scheepsw., Voorsehulfspier,
to Foreslow, v. a. veroud., Oihonden ,
Uitstellen. * — , v. n. veroud., Dralen.
to Forespeak , irr. v. a. Voorzqgen,Voorspellen.
Forespent, adj. Uitgeput, Vet spild.
Foresprit, s. Voon/riet , m.
Forespurrer, s. Vo0, rt7der , m.
Forest, S. Woud, Bosch, o.
Forestaff, s., zie Coos staff.
Forestage, s. we;eer, Be! acting van bn,chbewoners aan den koning,vr. *—,Regt
tier boschbewoners 0.
to Forestal, v. a. 0,,nemen , Voraf nemen. * 01,koopen , 17001 koopen. *--,
bid oude schr6vers Voorkomen, Verhinderen ; to — OF , Vow af berooren van.
Forestaller , s. Poorkorper, Opkooler,
Forestay, s. Fokkest(g , yr.
Forestay-sail , s. Sto; mfiik Yr.
Forestborn , adj. In een watd gebot en.
Bo.sclibeForester, s. Houtvester. *
wooer,,
Forestership, s. Houtvesterschap , o.
Foreswat , adj. veroud., Door hitte nitgeput.
Fokkehals ,
Foretack,
Foretackle , s. Slreptakel, Spee7tal.'el,
Foretackle-pendent, s. Hanger van den
fokkemast , m.
to Foretaste , v. a. Voorproeven ; fig.
Vooruit zien , Voorzien.
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Foretas r e, E. V O rSn'14 111C in.
Fore'ooth.
Foreieetl, , s. plur.,
to Forercl, irr. v. a. Voonpellen, Voorzeggen.
Fos eteller , s. Vorspel7er, Voorzegger,m.
n. Vsoraf beirr. v. P.
tn
, Ee3
des,ket, , Vo,rif beritmen. *
rnorgey. e! heiThen van.
to
Forethought, pret.& part., zie Forethink.
,
Forethought, S. Vooruitz igt, o. *
VoorVo,tz ,, g , Behoedzaarnheid,
oret.'eg,
a. Voorbeduiden.
to Foretoken ,
Foretoken, s. Voorbeduidirg, yr.
Foretooth, s. (plan Foreteeth,) Voortand ,
Foretop, s. Kurf (van eene prttik of
y rouwenhulsel). *— , schecpsw., Fokkemars, vr. (yr.
Foretop-gallant-mast , s. Vorbranisteng,
Foretop-gallant-royal-mast, s. Voorbovenbramsteng; yr.
Foretop-gallant-royal-yard, s. Voorbovenbramra , yr.
Foretop-gallant-royal . sail, s. Voorbovenbramzeit o.
F ■ retop-gal l ant-royal-shrouds , s. pl.
Vuorbovenbrawstengiwant , o.
Foretop-gallant-shrouds, s. pl. Voorbramstengewant , 0.
Foretop-gallant-sail , s. Vootbramzeil, o.
bramra, yr.
niretr p-gallant-yard , s.
Foretop-mast , s. Voorsteng, yr.
Foretop-mast-shrouds, s. pl. Voorstengewant , 0.
Foretop-mast-sta-y-sail, s. Voorstengestagzeil , o.
Foretop-sail, s. Voormarszeil a.
VoormarsFr re r op-sail-lifts, s. plur.
zeitsto,,,penenten , tn. neerv.
Foretop-sail-yard. s. Vs , 7-tobzeilra, yr.
Voorniat.,zoi tra , Yr.
Foretop ylra,
Forerry—a; -1 ,A afr, s. Sto,rng, fel aril den
fekkerna,t , vr.
Forevouched, adj. Vooraf beve,tig3.
Fo-ewafd, s. hii SII ESP., V6rhoct.,e, vr.
to Forewarn, v. a. V,orat vaarschuwen;
to
owe OF a thing, Ismand vooraf
omtrent lets 0 .,dft, igten.
Forewarning, s. lira rschuwi g, r. *—,
V . st teeken , a.
to Forewish , v. a. Vooraf wetychen.
Forenoon, adj Vercicten.
Foreyard, 9. F,kkera , vr.
Forfeir , e. Veri;eit7 te. * , Boete, yr.
, bid het lands/ el , Pand , o. *
*
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p1. Forfeits, of Game of forfeits, Pand- ForThead, s. Punt (vat; eenen pill), vr.
spel , Panel verbeus en, o. ; to Fay a, for. Forks ail, a. Vierjarige zalm , m.
felts, Pa d ver',euren. * —, veroud., Forky, adj. Gel , orkt, Gecpleten.
Die zips /even verbettrd beefs. *—, adj., F , ,rlore, veroud. pret. & part. van een
veigeten werkw., Vcrloor,, Verloren.
zie
F. )rlorn , adj. Ves 1,ten , Lio; eloos ; -- or,
to Fo r le:,, v. a. Ve; beuren.
Ontbloot of Be, cifd van. * —, in het
'Forfeitable, adj. Ver,r)esirlijk.
Forfeiter, s. Die strefbaar wordt, ver- ksilgmv.: 'I lie -- hope, De betide, die
het eerste vuvr cc, vijal;ds moot doorheart.
, Ver- staan. *-, s. bil SHAKSP., Iemand in eenen
Forfeiture, s.
rbeuring.
gansch hopeloozen , yes laten' toestand.
beur:e. * , Boete , yr.
Forlornness , s. Rampzaligheid , yr. ,
Forfex, s. Schaar , yr.
Verlaten toestand, m.
to Forfind, zie to Forefind.
Form, s. (met den klank der verlengdeo
Borgave pret., zie to Forgive.
Forge, s. Smith, Sm qse, Smisse, Sme- in kok ) farm, tn., Uiterlyke gedaante,
(in de redek., tcgenst. van Stof , de
derii. * — , Ifzerhut ; fig. Bran, yr.
to Forge , v. a. Smeden; fig. Verval- ondes schesdende hoedanigheid van welken
Hard oak, in en door wake ecnigestoffe
schen , Verdichten, Smeden.
Forger, s. Smeder. *
Vervaischer,, aanwez.n heeft,) vr. * —, in het algem., bet onderscheidende van iets, Vorm,
Falsaris ,
M., ale: A — of government, Een reForgery s. baj MILTON, Smidswerk, o.
geringsvorm ; In due —, In behoorlijken
* —, fiervaliching, yr.
to Forget, irr. v. a. Vergeten. *—,Ver- vorm. * — , Formulier, o.
Form , s. (met de o lang,) Leger (van
waarloozen, Veszuimen.
Forgetful, adj. Vesgeetachtig. * —, On- eenen tiaas), o. * —, Zitbank. * — ,
Klasse (in eene school), yr.
achtzaam ; —
Vey getende.
Forge fulness, s. Vergeetachtsgheid.*—, to Form, v. a. (vitgespr. als het eerste
Form ,) Vormen, in zekeren vorm of
Onachtzaansheid , vs.
Drat iets gedaante brengen.) . —, Vormen, OpForgetive , adj. bij
vueden. * — , Formeren, ale: I-le formed
stneden of voortbrengen kan.
, Vergeet- his troops, Ilij forrneerdezvne troepen;
Forgetter', s. Vergeter. *
i.) to . - FOR, Makers root- ; 2. ) to —
achtig mensch rn.
to Forgive, irr. v. a. Vergeven , Ver- FROM, Illaken van ; 3.) to —INTO,
Illaken
of Vormen tot ; 4.) to — OF ,
OR
(saying),
F
giffenis schenken; t:)—ore
Milken van.
lemand vet geven , dot hi) (zegt). °—,
to Form , V. n. bij DRAYTON , van een'
Kwiitschelden.
Forgiveness, s. Ve, * — , Kwsjt- ha gs , Zich in het Leger leggen.
Formal,
adj. in de redek , Vormelilk.
schelding *—, Vergevencgezindheid , vr.
Forgiver, s. Die vergeeit, vet gitTenis * —, Rrgelmatig. * —, Uiterlijk. *—,
Stijl', Oo pligtplegingen en plegtigheden
schenkt.
gezet , Stctig
Forgot , pret. & part., z.'e to Fos get.
Fonna.lisin, zie Formality.
Forgotten ,
zie to Forget.
to Forhail , v. a. second., Kweilen, P.1a- Formalist, q . Iemand, die reel op het uiterlijke ziet.
gen , Tei,teren.
to Foris -amil ; ate , v. a. Gednrende het Formality, s. in de redek., Vormelilk.levels des voders (een' z,on)in het bezit held, y r. *—, Uiterlijk voorkomen, o.
* —, Plegtigheid , yr.
van gocderen stalest.
Fork, s. Pork. * —, Gagel , yr. * —, to Formalize, v. a. veroud., In zekeren
Tand van eene gaffel of y es k., in. * — , yarns be engcn. * — , v. n. aveinig gebruik., Usterlilke deftigheid vertoonen,
Punt , yr.
to Fork, v. n. Met takken opschieten, Formally, adv., zie Formal, adj.
Formation, s. Vorming, yr.
als koren tilt den gran 1.
Forked, adj. Gevorkt , Gespleten ; fig. Formative , adj. Fortherend, Eenenvorrn
Bever, de. * — , s. Woord , dat volgens
Dubbe!zinwg.
de analogie gevormd is.
Forkedly, adv. Vorkswifte.
Forrnedon, s. Bevelschrift ter herkrijForkedness , s. Gevoi ktheid , yr.
ging van landerilen, o.
Forkfish, s. Zwaatdvisch, ns.
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Former, s. Formeerder,, tn.; zie ook chenen. * , Bij eede ontkennen. *—,
Formers.
v. n. ock tc—one's self,) Len' valschen
Former, adj, Prig. *
, Eerste, (in eed doen.
den zin vas, kroeger genoemde , tegenst. Forswearer,, s.
van Later.) * —
oeger,, (in den Foreswonk, adj. bij SPENSER, Overwerkt.
zin van Verleden : , genst. van Pr esent Forswore, pret., z7e to Forswear.
of Fty tire. )
Forsworn , part., zie to Forswear.
Formerly, adv. In y ;-oeget' tt.V, Lertilds. Fort , s. St,skte , vr., Fort, o.
,
Formers, s. plur., zie Fulmer. *— 5 Stet ke zide, v, Datgene, waarin iescheepsw., Fokkera, vr.
sand uitmnnt, Fort , o.
Formful , adj. bij TuomsoN , Scheppend. Forced, adj. bij SHAKSP., Met forten
Formiate , s., zie A salt of formic acid yersterkt.
with a base.
Forte, adv. in de toonk., Met kracht.
Formic, adj. Pan mieren ; — acid, hue- Forth, adv. VThrt, Voorwaarts. *
renzuur,, o.
Te voorsehij n, V or den dug; to Set —
Formicat;on , s. Gekriewel als van niieren a bo( k, Een bock uitgeven. * — in
over de hold , o.
nude sal, i
iv es s , Tot het einde. *--, prep.
Formidable , adj. Gedttcht, Vreeselifk.
Uit, For don deg , In het openbaar.
Formidableness , s. Geduchtheid , Vrecse- Fortl , comirg., , adj. Greed om teverschijlijkheid y r.
nen, ATiet acnterbttivend.
Formivably,, adv., zie Formidable.
Forth,ssuing, adj. P70,1" den dog komend.
Formless, adj. Vormeloos , Onregelmatig. Forthright, adv. Regtuit, Regt vooruit.
Formula , s., zie Formule.
*— , s. veroud., Regte Iveg , m.
Formulary, s. Fos n2utier , o. * —, adj., Forthwith, adv. Aanstonds , Op staande
zie Ritual , Stated.
voet.
Formule , s. bij wisk., Formule, y r. *—, Forthy,, adv. veroud., Daarom.
Voorschrift , o.
Fortieth, adj. Veet tigste. *—, s. Veertigto Fornicate, v. n. Hoereren. Aanm. ste, o.
Volgens het canonieke leg*, wanneer Fortifiable, adj. Versterkbaar.
beide ongehuwd zijn ; school; in het ge- Forttficarion s. Vetsterking, yr. *
bruik
Vestingbouwkuts, als slechts de vrouw on- Vestirgwerk ,o. *
gehuwd is.
de, vs.
Fornication , s. IIoereren , o., Hoes-et-1i. Fortifier, s. Verstetker,, tn. * —, Het* — , in de bonwk., Waning yr., Ge- gene i'ersterkt, Versterking, yr.
welf, o.
to Fortify , v. a. Veriterken ; a.) to —
Fornicator , s. Hocreerder,, in.
AGAINtT , Pei sterken tegen ; a.) to —
Fornicatress i, s. IIoereerster,, yr.
WITH Vei stet ken met.
to Forpass , v. n. bij SPENSER., Vootbij Fortilage , s. veroud., kleine sterkte ,
gaan.
Blokhuis , o., zie Fortlet.
to Forpine , v. n. hi SPENSER, Weg- Fortin, zie Fort.lage.
kwiJnen.
d,
Fortitude, s
—, Kracht, yr.
to Forray,, v. n. & a. 14 SPENSER, zie Fortlet, s. Klein fort, o.
to Forage.
Fortni;:ht, s. (zamergetr., van Fourteen
to Forsake, irr, v. a. Verzaken. * — , en Night , ) 'Tee, tien dagen, tn. tneery.
Verlaten.
Fortress , s. Vesting , yr.
Forsaker, s. Verzaker.* —, Verlater, m. to Fur re•s , v, a. bij SHAKSP., to Forto Forsay,, irr. v. a. bij SPENSER Ver- tify,, to Guard.
bieden.
Fortuitous, adj. (Fortuitously, adv.)
Forsooth, adv. Waatlijk , Zeker, Voorwaar. Aanm. Het woldt tegenwoordig Fortuitousness, Fortuity, s. Toevalligheld, yr., Tneval , o.
meestal schertsend of met vet,tchting gebruikt. — 'Yet werd yrfieger ook als eel Fortunate, adj. ( Fortunately , adv.) Gezelfit. naamwoord gebezigd bij toespraak 1ukkig , Voos spoedig.
tot eene d‘otne, al,: I thank you , — !
rtunateness , s. Geluk, Gelukkig teeval, o.
n dank u, Alevrouw
Forster, s. bij CHAUCER, zie Forester. l Fortune, s. zekere gedheid der fabelleer,
to Forswear, irr. v. a. Vet zweren, Verloo- Fortuin , Lukgodin , Geluksgodin , yr.
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Fortuin, yr., Lot ties !evens, U. •
*
to Tell one's —, Iemand de t iek,mst
, Kans ,
voorzeggen.
held, y r. *—, Vern2ogen, o Rsikdons,
tn., Fortuin, o. * v_sn vermocten, o., Ri,;ke partij, yr.
to Fortune., v. n. Gebeuren hobben. * —, v. a. veroud., Gelakkig maken. *—, Besturen, Leiden. * , Voorspelien.
Fortatiebook, e. Rad van avonturen, a.
Fortunehunter, s. Iernesad, die niaaier
ofi meisfes van verwogen, our zi,h door I
een rijk huivelük to verrijken , Torenejager,
Fortunehunting, adj. hil GoLncmrrn,
Die er op nit is, our zich door ee q rüb
huweliik to verrt'ileen; — women , Tonnejage.nde vrouwen.
Fortuneteller, s. fraarzegger, m., Iraarzegs ter, vr.
Fortune telling, a. Waarzeggen, o.
Forty, adj. Vcertig. *
s. Veers ig, yr.
Forum, s. in het Dude Rome, Marktplein, Openbaar plein, o. ; fig. Regtbank, yr.
Forward , adv. Voorwaarts. * , adj.
Vooruitgaande , Niet achterlijk ; van)
daar : Veelbelovend. * — ,
rijp. *
* , Gretig. — ,
Voorbarig.
to Forward, v. a. Bevorderen, Despoediger?.
,Begunstigen.
Forwarder, s. J3evorderaar. **, Begunstiger, m.
Forwardly, adv., zie Forward, adj.
Forwardness, s fiver/ea/di *
*
, Voorbarig
held, vr.
Forwards, ado. Voorwaarts, Voort.
Fosse, s. Gracht, Grift, vr.
Fosse-way, s. naans der rude Rom. beerstraat in Engeiond met grachten er
langs.
Fossil, adj. Uit de carde gegraven, Opgedolven. s. Oiged,been stof,
Delfitor, yr.
Fossilis-, s. Iemand , die ziejs op de kennis der fossilidil toolegt.
to Foss i lize , v. a. &-, u. In delfstof veranderen.
Fossilogy, s. Kennis der fossilien of drlf:
storen, yr.
to Rover, v. a. Voedsteren, Voeden, Opkweeken ; to — UP, 0/174eken- *
n. veroud.,
Zabien olgekweekt
wet den.

FOUL
Foster, zie Porsterer.
Fosterage, s. '17,edsteren van een kind, a.
, Ved , tetl,on, in. en 0.
Foy-erbrother,, s. V;mgbroeder, tn.
Fosteuchild s. Ved,terling, tn. en yr.,
Voedsierkind, Pleegkind, o.
Foster.!arn, s. Minne , Vetistervroulv,
Piet. ni f etier, yr.
Vued,tei
Fos erdr:ighter, s. Voe tdierdoehter, Pleegtioehier, yr.
Fostereartb , s. Aarde, in 'wake Gene
4,1ant overgeplant is , Kweekaarde, vr.
Fosterer, s. Vedsterear,
Fos r erfat tler, s. Voedstesheer,, Veedstertader, Pleegvader,
Foscerlancl, s. L9 nd tot onderhoud van
/cm and, o.
Fosterlipg , s. Voediterling, vs. en yr.,
zie Fosterchild.
Fostermother,, s. Voatervrouw, Pleeg.
weeder , yr.
Fostership, s. veroud. , zie Forestersh:p.
Fosrersister s. Pleegzuster, Voedsterzuster, vr.
Fosterson, s. Voedsterling,Pleegzoon, m.
to Fother, v. a. Een lek stoppers.
Fother, s. Vracht (food op een' wagen,
op sommige plaatscn 19 V2 cent enaar), vr.
Fougade, s. in de vestingb., Kleine isnlrs
ceder een vestingwerk, Flotidernsiin, yr.
Fought, pref. & part., zie to Fight.
Foughten, part. veroud. , zie to Fight.
Foul, adj. Vuil, Smerig, Blorsig ; prov.
troebel
It is good fishing in -- water,
water is't goed visschen.
*—,
Snoad. * - , Leelijk, Walgelijk ; — language, Srheldivooi den. , Bed; legelijk. * , Onklaar, In de war , Verward ; The cable is — of the anchor,
De Libel is om het tinker d ; —
anchor, Onklaar tinker ; — hawse, OnNave babes ; — shore, Ge,,aarlÜke
butt; to M , Ice — water, Op den grond
stooten, Modderen; to Run -- no each
Tegen elkander loopen of stooten.
to Foul, v. a. Vuil waken , Bezoedelen.
* —, v. n. Onklaar warden, Verward
rakers.
to Foulder v. n. bzj SPENSER Zengen,
Groote hitte verb; eiders.
Foulfac:A , adj. Lre,lijk van tronie.
Fou l feeding, adj. Grf voedend.
Foull y, adv., zie Foul, adj.
Foulmouthed, adv. Vvilbekfrig , Lage
scheldwoorden uitslaande, Vuil in den
mond.

FOUL
Snoodheid.
Foulness , s. Vuilheid. *
Leelijkheid. * — , Onopregt*
hezd, yr.
Foulspoken, adj. Kwaadsprekend, Lasterlifk.
Founiart, zie Polecat.
Found, pret. et part. zie to Find.
to Found, v. a. Grondvesten ; fig. (Op
lets) gronden. * — , Stichten, Bouwen.
*—, Instellen; I.) to - IN, Gronden
in; 2.) tO - UPON, Bouwen op.
to Found, v. a. Gieten , Smeitea.
Foundation, s. Grondslag,
GrondGrondvesting. * , Stichvest. *
(bijz. van eenig lends
ting,
enz. tot bestrijding van weldadige
gaven,) yr.
Founder, s. Stichter (van een gebouw
of van eene weidadige instelling), m.
Founder, s. Gieter,, (als : Bell —,
Klokkengieter,) tn.
to Founder, v. a. (een paard) Kreupel
rijden. * —, v. D. Struikelen.
to Founder, v. D. Te gronde gaan, Zinken. * , Mislukken.
Foundery, s. Gieterij, yr.
Foundling, s. Vondeling , m. en yr.
Foundling - hospital, s.
Vondelings.
huis, o.
Foundress, s. Stichtster (van een gebouw
of van eene weldadige instelling), yr.
Foundry , zie Foundery.
Fount, Fountain, s. Fontein, Bron, yr.
*—, Oorsprong (eener rivier), m.; fig.
Bron, yr., Oorsprong (van lets), rn.
Fountainhead, s. Eerste bron , yr., Oorsprang , tn.
Fountainless, adj. Van alle yerkwikkende
bronnen ontbloot.
Fountain-pen, s. Fonteinpen , (d. i. pen,
die niet behoeft ingedoopt to worden ,) vr.
Fountful, adj. Vol (verkwikkende) bronnen.
Four, adj. Vier. *
s. Vier, yr.
Fourbe, s. Bedrieger,
Fourcornered , adj. Vierhoekig, Vierkant, Vierkantig.
Fourdcuble, adj. Vierdubbel.
Foul-five, adj. Twintig.
Fourfold, adj, Viervoudig.
Fourfooted, adj. Viervoetig.
Fourhanded, adj. Vierhandig.
Fourscore, adj. Tachtig.
Foursquare, adj. ,Vierkant.
Fourteen, adj. Veertien. *
s. Veertien, yr.
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Fourteenth , adj. Veertiende. *
, s.
Veertiende, o.
Fourth, adj. Vierde. *
s. Vierde, o.
Fourthly, adv. Ten vierde.
Foui-wheeled, adj. Vierwielig, Vierradez
E
- ouisa, s. bij SHAKSP. gebruikt als een
uitroep voor: A kg ! , A pin:
Fouty, adj. y ule,. Vet achtelijk.
s. in de plantk., zekere filne
voor het oog onmetkb,:re stop,, weike
voortkomt uit het pollen der bloemen.
s. Vogel, tn. *--, bssz. Hoen. *—,
Gevogelte, o., (zit : We dined upon fish
and Cowl, yVij hadden visch en gevogelte.
to Fowls v. n. veroud., Vogelen sehieten.
Fowler, s. Vogelaar, Vogetyanger, tn.
Fowling, s. Vogeij agt, or.
Fowlingpiece, s. Vogelroer, o.
Fox, s. Vos, m. ; prov. Wtien the fox
preaches, beware of your geese,
tie y es de passie preekt, zoo past op
awe ganzen; zie ook op Flayer. *
scheepsw., Platting, yr., Foksje, 0.
Foxcase, s. Vossenvel, o.
Foxcatcher, s. Vossenjager,
Foxchase, s. Vossenjcgt, vs.
Foxery, zie Foxship.
Foxevii,
zLkeze ongesteldheid, waarbii
het haar uitvalt.
Foxfish, s. zekere visa!.
Foxglove, s. eene plant, Vingerhoedkzuid, Vingerhoetile, o.
Foxhound, s. Voor de vossenjagt cfgeriga bond,
Fox4in:er,, s. Vossenjager, m.
Foxish, zie Foxy.
Foxship, s. bij SHAKSp., Loosheid, yr.
Foxtail, s. eene plant, Vossenstaart, m.
Fox-trap, s. Yossenval, yr.
Foxy, adj. Een' vas betreffende ; fig.
Listig, Slaw.
Foy, S. boj SpuNSER, Geloof, o.
Fracas, s. Luidt uchtige twist,
:o 14'ract , v. a. NJ SHAxsp., Broken,
Inbreuk doers, Schenden.
Fraction , s. Breken. * —, Gebroken
zsjn. * , Gebroken getal , Gebro.
ken , o., Breuk, yr.
Fractional , adj. In de rekenk., Tot een
gebroken getal behoorende.
Eractious, adj. (Fractiously, adv.) Oplo,pend, Di i j ti, Ktxzel.
Fractiousness, s. 011oopendheid, Korzet.
held, yr.
Fracture, s. BF euk. *--;-,Beenbreuk, yr.
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to Fracture, v. a. et n. (een been) to Franchise, v. a. Met vrijdom begunBreken.
Fragile, adj. Breekbaar. *
Fragility, s. Breekbaarheid. *
Brassh e id, yr.
Fragmen r , s. Brok,
Afgebroken stuk
(man lette,
werken),
aginent, o.
Fr,gmentary,, adj. Uit fragmenten bestaande.
Fragor, s. Gekraak, o. * , bij eenige
oude schrs)vers, ten onregte , zie Fragrasses.
Fragrance, Fragrancy, s. Welrickendheid,
y r., Geur, m.
Fragrant, adj. ( Fragrantly, adv.) Welriekend, Geurig.
Frail, s. Bieskorf, m.
Frail, adj. Bross, Ligt vergankelijk.
* — , Zwak, L'gt 1'et,eirlettik.
Frailness, s. Bra ;sheid„?;wakheid, yr.
Frailty, s. Zwakheid, Onbestendigheid.
*—, Zwakheid, (eerie daaruit spruitende
feil,) yr.
Fraise, s. Spekkoek, m. * —, in de vestingb., Rif “orns,alen, yr.
to Frame, v. a. 1701. 717ell, Formeren, Tit
eene r egelmatige gedaante bi engen. "—,
Op elkander passeid waken. * — , Re
gelen , Sehikken.
M(sken , Zamenstellen. * , Uitdenke,, Ve; z:usssen,
Verdiehten; I.) CO - ACCORDING TO,
Inrigten y olgens ; to — OF MaLn
van.
Frame, s. Zanienste, o.
Gestalte,
Gedaante, yr. *
Raam, a. en vr..,
Lijst , (in het algem. iets dat Jets anders onavat,) y r. Orde , Regelmatigheid van schikking , y r. ; — (if
mind, Gemoed,gecteldheid, Steinming,
vr.*
scheedcw., Spant, Inhout, o.;
— of the top, Mars, vr.
Frameknitter, s. Kousen-wever, m.
Framer, s. Zan:ens:eller, Maker. * —,
Ultvinder. *—, Oa:wet-per , m.
Framesaw , s. Trekzaag. * —, Spanzaag, yr.
Framework, s. Lijstwerk, o.
Framing, s. Zamenstellen. * —, Timmerwei
o. *
On geving, yr.
Frampol, Frampold , ad j . vulg. veroud.,
Knorrig, Gemelijk.
Franc, s. eene Fransche zilvermunt,
Frank, in.
Franchise, s. Vrijdom (van eenigen lace),
* —, Voorregt, o. * , Vrijheiti,
( al; van eene stud, ) y r., Gronagebird, a.

stigen, zie to Enfranchise.
Franciscan, a. Franciccaan, m. * —, adj.
Franci,eaan , ch, Franciscaner.
Frangible, adj. Breekliaar.
Frangibility, s. Breekbaarbeid, yr.
Francon, s. bij SPENSER, Vrol::/ke brattier, m.
Fran, a/j Vrijgevig, Diet karig,Mild ;
- OF, 111 ; 1d met. * — , Opregt. * —,
Vrij en vrank , Ongedwougen. *
VrU, Vrachtvrii, Zanier kos:en. *
s. Gefratikeerk brief, m.
Frank, s. Zwijnenkot, Virkenskot, o.
to FrPuk, v. a. Fi-anke , en.
to Frank, v. a. bij SIIAKSP., In een zwqnenkot opsluiten. * —, Opproppen, OpFrank-almoigne, s. Keikengoed, o.
Frankba ik s. Wedmvengried, o.
Frankcbsce, a. Vrije jagt, vr.
Fran,:farfn, Fran,Fee , s. Vrij good, c.
Frankfold, s. Di iftregt, o.
Frankincense, s. 117;e104, m.
a egt, a.
Frauk1avv, s.
Franklin , s. Reiitinee,ter van een leen.
een vrij leen, m.
* —, Brzitter v
Frankly, adv., zie Frank, adj.
s. soort van g ieJerenFrank:narriage
substitutie door een hawelüksverdrag.
Frankness, s. Vrilgevigheid. , Oprevbeiti * —, Ongedw .ingenheid, yr.
Frankplcdge, s. Boigtogt van een' yrijburger, vr.
F-rain;-tenement, zie FrankForm.
Franticness, a.
Dalheid, Yr.
Fraivic , adj. (Franitcly, adv.) Doltinnig , Krankzinnig ; — WITH, Zinneloos man vices.
—, Dol, D,:ldriftig.
Fraternal, adj. (rFaterually, adv.) ill oederliik.
Fra:crnity, s. Broedersehsvi, yr.
Fratern,zation, s. Verbroedering, vr.
to Frite-nize, v. a. Yerbr9edei-en.
Fratricidal , adj. Van een' broedermoora
of broedernwrder.
Fra , nictic, S. Broedermoord. *
Braederin)order.. an.
Fraud, a. nedrog , 0. *
Looskeid.
* — , Arg:14, yr.
Fraudful, adj. (Fraudfully, adv.) BedriegelÜk. * —, .drglistig.
Fraudulenc.,Fraudalency, s. Bea;sicger j,
y r., Bedrag, o.
Fraudulent, adj. Bedriegelijk.
Fraudulently , adv. Door bedreg.
Fraught, part., zie to Freir6 tic. *
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adj. Opgepropt. *—, s. Lading, Cargo,
vr., Cargazoen, o.
to Fraught, v. a. bij SHAKSP., cen schip
Laden. * —, Op-iroppen.
Fraughtage, s. bij SHAKSP., Lading,Cargo , y r., Cargazoen, o.
Fray, s. Krakcel, o., Twist, Strijd, m.
Gevecht, o.
to Fray, v. a. bij SPENSER Verschrikken, Vervaard maken.
to Fray, v. a. bij jag., Afwrijyen, als:
The deer flays her head, Het ree wrifft
de horens af:
Fray, s. Kale plek'(in stein), waar de
wol afgesleten is, yr.
Fraying, s. Afichuren of Afwrilyen, o.
Freak, s. Gril, Kuur, yr.
to Freak, v. a. Bent maken.
Freakish, adj. (Freakishly, adv.) Grilziek , Grillig.
yr.
Freakishness; s.
to Freatn, v. n. Neroutl., Grommen, (als
een beer.)
Freckle, s. Zomersproet, yr. *--, Vickje,
(in het algern.)o.
to Freckle, v. n. & a. Sproetig worden
of maken. *—, Vlekken.
Freckly , adj. Vol sproeten of vlekken,
Sproetig.
Fredstole s. veroud., Zetel des yredes, an.
Free, adj. Vrij. * —, Vrtimoedig. *
Mild; I.) - FROM (pain &c.), Vito
van (smart enz.); 2.) - IN (one's
censures), (zipte berispingen);
3.) to ie — OF a company, In een'
glide opgenomen zijn; — OF a city,
Len vrtj burger eener seed; — OF a
farm, In het vrije bezit eerrer boerderir;
to Be too — OF a thing, Etal to yry
gebruik van iets maken; 4.) to Be — To
one, Openhartig met iemand orrgaan;
5.) to (Be or) Make WITH , a.) Zich
vele vrijheden omtrent (iciriand) vetoer/oven; b.) to Make — WITH a thing,
Zich vrej van lets bedienen, (aloof het
ens eigen ware.)
to Free, v. a. Beyrfiden, Vrij maken, Van
slave: Ise yerlossen. * , Bev ;Wen ,
Verlosscn ; to — FROM, Beyrifden van.
.4anrn. Men yindt odesome OF sr; plaats
van FROM. * Vriistellen (van eene
verpligting).
Free-bench, zie Frankbank.
Freebooter, s. Viijbuiter,
Freebootiog, s. Vriibuiterij, yr.
Freeborn , adj. Vrijgeboren.
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Freechapel , 5. Vrije kapel, (die niet onder Let gezag van den ordinaris staat,)
Bezendere kapel, yr.
Freecost, s. 171 iiheid van kosten of belastingen , yr.
Free-denizen, s. Vrije burger, tn.
to Free-denizen, v. a. Vrij maker's.
Freedman, a. Vrifgemaaletc slaaf, tn.
Freedom, s.
Ontafhankedikheid.
* — , Vrij/hid, Onbeiernmertiheid. *—,
Vrifitcaing, yr., Vrijdon,
Free-Cold, zie Erauldoid.
Freefooted, adj. Onbelemmerd van gang.
Freely arced, adj. Gulhartig.
Freehold, s. Loenbezit,
bezit, Vrij
goed, o.
Freeholder, s. Leenbezitter, Bezitter
van een yrij geed, m.
Freely, adv., zie Free, adj.
Freeman, s. llrij man, (die onaf hankelijk
is,) * —, Burger, (die burgerlithe
y ea; regten geniet, ) tn.
Freetras,,n, a. Vrrimetselaar,
Freerninded , adj. Vrij van geese, Niet
bekommerd.
Freeness, adj. Vrifizeid, Onafhankelijkheld. *
0 penhartigheid, Opregtheid.
*
,
ligheid, yr.
Freeschool , s.
Vrvschool , Armen
school, yr.
Freespoken, adj. Rondborstig, Rand, 1.5-ij
uit Sp? ekend.
Freestocks, s. pl. Wilde gewassen , o.
meery.
Freestone, s. Hardsteen,Arduinstcen, m.,
Aaduin, o.
Freethinker, s. Vrijdenker, tn.
Freethinking, s. VaVdenking, yr.
Freetongued, adj. Velfmoedig.
Freewarren , s. Vrife jagt, zie Warren.
* —, Vrijheid tot het onderhouden tier
jagtdieren, yr.
Freewill, s. Vrije
tn. * ,
yr.
Freewoman, s. VIVe vrouw, yr.
to Freeze, irr. v. n. Vriezen ; to — TO
Bcvriezen.
death, Doodvriezen.
* — , v. a. Doen bevriezen; I.) to INTO, Doen bevriezen tot ; Frozen INT()
a hard crust, Tot eene harde korst beyrozen; 2.) to — one TO death,
wand dood vriezen; 3.) to — UP, Doers
bevriezen of verstüven.
to Freight, v. a. (eels schip) Leaden.,
Bevrachten ; to — FOR, a.) Bevrachten voor ; b ) Be yrachten naar;
2.) to — WITH, Beyrachten met.
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Freight, s. Pracht, (ladingvaneenschip, Fresh shot, s. Streek van versch water
f het te
etslrac
conh aa arr or,)
.
1,-; de zee, vr.
oreiAh scr,hts.pl Bev
F
rer, Roetd er, yr.
m.
Fresh-soet,, s. Vet sche t oeijers, in. wen/.
Fren, s. vetoed. , 17; eemdeling, M. en vr. Fresh-but , s. Ona! gel), oken y corigang van
French, adj. irausch; — co wsicp, Au- een cr imineel p, aces, m.
ricuia, y r.; — horn, Waldhoren, m. ; Fresh-water, s. Vow and van zoet wa- disease , — pox, Spanusche i'okken,j ter, ni. * —, ac:j. °abed/even, Ouervr. ineerv.; -- wheat, Gierst, vr.
! vat cn, Gruen.
to Frenchify, v. a. her f' anscuen.
Fresh watered, adj. Van zoet water voorFrenetic, adj. veroud. , zie Phrenetic.
zica.
Fiencic, zie Phrenetic.
Fr. ,, s. Zee-engte. * —, Gesting , GisFrenzy, zie Phrensy.
sing. "--- , Gemacchbewcg- lug ; Verst ow dFrequeoce, se„ Zamenloop, m., Nenigte he,a', yr. 4 —, Peanetje (burr een klaauy olks, vr. * —, zie Frequency.
'—, Rti zena u ei k, a.
vier ).
Frequency, s. Gedur:gheld , y r. * —, to Fret, v. a. Ia g:sting brengen. * —,
Ge.,tadige toethed van menschen , m. Door wlij ving af; iyten , Afichaven,
*—, Ile, haling, y r. Bak maker. ', iregvreteu, (van eerie
Frequent, adj . Gedurig of dikwJls ge- ruler,) U , Ikab,, elen. * —, Opwerkeu,
zien, geduan wort:/enele, gcbe;,renae,Ge- Diet t ki zend week waken. ' —, Ver.
durig. "—, Keel bezocai, Druk.
stoord of Gramstat:g maken ; a. ) to
to Frequent, v. a. Feel bezveken.
our, U,:spoelen , zlikabbeten ; 2. ) to
Frequentable, adj. Dikwyls bezoclit kiln- — WITif, ei.)Tetitetent;
ne h.) Vette?wide warden.
ten door., met. * —, v. 0. Werke,n, In
Frequentation, a. Gedurig bez geken, o.
gisttng .z.in. * —, .z1,,chaven. ' — ,
Frequentative, adj., in au spraakk., A — Javrcten.
* —, 17n ( zen , Gemeiük
verb, Een her;taiend werkwoot (I , Een zinc; 1.) to - ABoUT , '.1,,a; p ig zun
werkwoord van heruaong, o.
over ; 2. ) to - AGAINST, Too; nig zYn
Frequenter, s. Gedu; ig bezacker, m.
op, ]pokier tegen ; 3. ) to — AT, Zich
Frequently , adv. DIA:well; Dikmaals, e, geten over; 4. ) to — AWAY , VerDzkwYls, Gedurig.
te, en ; 5 .) , ) — FOR anger, Lan toorn
Fresco, s by maid., Fresco, Schilderen of spyt be, sten; 6.) to — INTO, Vieop natten kalk , o.
ten ia, V.; ie,-en.
Fresh, adj. Foisch, (Koel, Niet to warm Fretft.:1, adj. (Fretfully, aciv.) Knijzig,
of to koud ; sok : fain ve,fienst, Niet Geme;yk.
verlept ; van Haar: Gezond, Levend/g, Fretfulness, a. Knfizigherd, vr.
Wel uitzirnde.) * — , Versch, (Not Fretty, adj. Met ttj z,nd werk versierd.
and, Niet bedurvcn, Net gezcuten, Nag Fretwork, a. Ryzend we;k, o.
niet gebtuikt , Nog wet vermaeza); s.) Friability, s. Vet gruibant had, yr.
- FCR, Op uzeuw versterkt soar; 2. ) Friable, adj. ke,gtui.,bnar.
- WITH , Ferpischt of Velkwiks door. Friar, s. Monnik, 112. * -, bli druRA,
* —, s. Verse': water, 0. * —, van den Onleesbaat gedrukt pi-eel-bind, o., Nenwind, 4anwakkeren.
nik , m.
Fresh-blown, adj. Frisch bloeijend.
Friarlike, Friarly,, adj. Monnikachtig.
to Freshen, v. a. Keytisschen. *--, v. Friarscowi, s. Blonnikskap, yr.
H. Frisch we; den ; Freshes , s. pl. Stroo- Friar's-lante; n, S. bif MILTON, Dwanimen van versch water in de zee, ni. licht, a.
mcery ., Bovenwater, o.
(water,) m. Friary, s. Illonnikenklooster, a. *—, adj.
Freshet, a. Kam, vr., Vilver, (van zoet Illonhikach‘ig.
Freshforce , s. .Regt , out weggenomene to Fribble, v. n. Beuzelen ; to - WITH,
landeriten binnen veertig dagen weir Beuzelen met.
terug to ehchen, o.
Fribble, adj. Beuzelachtig. *----, s. BeuFresaly, adv., zie Fresh.
zelear, m.
Freshman , s. Nieuweling, Beginner, m. FrThbier, s. Beuzelanr, m.
Freshmanship , s. °abed, evenheid , y r.
Fribhrgh, zie Frankpledge.
Freshness, s. Frischheid. * --- - - , Pinch- Fricace, S. bil BEN JONSON, zit' Friheld, yr., zie Fresh.
cassee.
Freshnew, adj. Oiletvaten, Groen.
Fricassee, s. Gefruit vleesch, o.
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to Fricassee, v. a. Pruiten, Fricasseren.
Frication, s. bij BACON, WI-living, yr.
Friction, s. Wrijving, Schur ing,
Friday, s.
ijd,../(;., tn.
to Fridge, v. a. & n. verond., Wrijven.
*
Snelbewegen.
Friend , s. friend, m., Vriendin , vr.;
to Be a — TO, Ben vriend of begunsager zijn van.
to Friend, v. a. Begunstigen.
Frienhd , adj. WeIgezind. *
Vrienden hebbende.
Friendless, adj. Zonder vriend.
Friendliness, s. Vriendelli khea *
,
Gunstigheid, yr.
Friendly, adj. Vriendelyk. *—, Gunstig,
Hetkaarn.
Friendship, s. Vriendsclzap, yr.
Frieze, s. zekere scoff's, Vi ies.
in de botewk., Fries, o.
Friezed, Friezelike , adj. Vriesachtig.
Frigate, s. Fregat, Fregatschip, o.
Frigefaction,
Koudmaking. Yr.
to Fright, v. a. Verschrikken, Vervaard
makes; I.) to - AWAY, Door schrik
vereltijven; 2.) to —FROM, .elfichtikken van; 3.) to — OUT OF, a.) Door
schrik doen verliezen ; b.) Door schrik
doen verzaken; 4.) to — TO death,
Doodelijk verschrikken. Zie vet-der to
Frighten.
Fright, s. Schrik, m.
to Frighten, v. a. Verschrikken ; a.) to
Be frightened FOR, Bang zijn voor;
2.) to — one INTO , Iemand door schrik
brengen tot. Zie to Fright.
Frightful, adj. (Frightfully, adv.) Vicesekk, Vet schrikkelijk.
Frightfulness, s. Verschrikkelijkheid, yr.
Frigid, adj. Koud, Kil ; fig. Koud, Krachteloos. * —, Koel, Zonder aandoefling.
Frigidity, s. Koudheid, yr.
Frigidly, adv., :-.1e Frigid.
Frigidness, zie Frigidity.
Frigorific, adj. Koude veroorzakende.
to Frill, v. n. Ripen of Trillen van
koude.
Frill, s. Strook (aan een hen2d), yr.
Frim, adj. bij DR AYTON
zie Flourishing.
Fringe s. Franje, yr.
to Fringe, v. a. Net frarfe versieren,
Befranjen; to — WITH, Be f) met.
Fringv, adj. bij SHENS TON E, Belt-at:fed,
Met franjes versierd.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Fripp r r, Fripperer,, s. Uitdrager, Oudeklec, sn/cooper, m.
Frippery, s. Oude-kleermarkt, Luizemarkt, y r. * —, Ou de kleeren, 0. nzeet v.
*—, adj. Nietig, Gering, Slecht.
Friseur, s. Kapper, m.
to Frisk , v. 11. Huppelen; to — UP and
DOWN, Op en near huppelen.
Frisk, s. Vrolijke luim, vr.
Friskal, s. Li; BF. N JONSON, Sprang, m.
Frisker , s. 14 olojke snaak, on.
Frisker, s. drtikkersw., Fri.,ket , o.
Friskful, adj. Vroli:k , Dal tel.
Friskiness, s. Vrokkheid, Dartelheid, vr.
Frisky, adj. ..Vrolifk, Dartel.
Frit , s. by schrik., asch of zovt met
zand to zamen gebakken en gedroogd,
Glasspijs, yr.
Frith, s. Zeangte, vr. * —, Vischweer,
vr. * —, soort van net.
Frith, s. bi/DR.AYToN,Houtrfikestreek,vr.
Frichy, ad;. vernud., Houtryk. (yr.
Fritillary, s. zekere plant, Kievi tsbloem,
Fritinancy,, S. ran een insect, als een
krekel , enz., Gepiep , o.
Fritter, s. Reepje om in de pan to braden ; in het algem., Brok je , Stukje.
* — , Kaaskoekje , Pannekoekje , Rensje , o.
to Fritter, v. a. (vleecch) In reepjes
sir om to Braden. * —, Brokkelen;
to-- AWAY , Perbrokkelen.
Frivolity, s. Benzelachtigheid. * — ,
Beuzelarij, yr.
Frivo,ous , adj. (Frivolously, adv.)Beuzelachtig, Van geen belang.
Fri volothness, s. Beuzelachtigheid , yr.
Frize, zie Frieze.
to Frizz, v. a. Krullen.
to Frizzle, v. a. Krullen, (b ij kapp.,)
Friseren.
Frizzier, s. Kapper, Friseur, on.
Fro, adv. enkelgebruik. in: To and fro,
(to and front ,) Heen en weer.
Frock, s. Blonnikskleed, o., Blonnikspij,
vr. * — , Kiel, nl.
Frog, s. Kielband met een' kwast, m.
Frog, s. Kikvorsclz, Vorsch , Kfkker, m. * —, Holle gedeelte van een'
paardenhoef, o.
Frogbit , s, zeker kruid , Vorschbeet, tn.
Frogfisoi, s. Zee-kikvorsch, tn.
Froggrass, s. zeker kruid, Waterhanevoet , on.
Ft ogiettuce , s. zekere plant.
Froise , s. Spek in een' pannekoek , o.
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Frolic, adj. Vrolijk ,Dartel.*—, s. Dartele kuur,, yr.
to Frolic, v. n. Dartelen.
Frolicly,, adv. veroud., zieFrolicsomely.
Frolicsome, adj. (Frolicsomely, adv.)
Dartel.
Frolicsomeness s. Dartelheid, yr.
From, prep. elf; His land was taken —
him , Zijn land herd hem afgenomen.
* —, Van ; I learned this — him , Ik heb
dit van hem geleerd ; — morning to
night, Van den ochtend tot den avond ;
— the conquest, Van de verovering af,
Sedert de verovering. * —, Uit, Door;
He is lavish — fondness, Ilij is verkwistend uit welwillendheid.
Fromward , adv. veroud., Van lets weg.
Frond, s. Groene tttk, tn.
Frondation , s. bij EVELYN , Snoeijen, o.
Frondescence , s. Tijd , wanneer de bladeren aan de boomen komen, tn.
Frondiferous , adj. Bladeren dragend.
Front, s. Voorste gedeelte. * — , in het
krijgsw., Front, o. *—, van huizen,
Gevel , m.
to Front, v. a. Het hoofd bieden. *
Regt tegenover staan. * —, v. n. Vooraan staan.
Frontal, s. Geneesmiddel, dat op het
roorhoofd wordt gelegd , o. * — , zie
Frontlet. * — , Gerel boven deuren;
enz., Fronton, m.
Frontated , adj. van bloembladeren, Breed
uitloopend.
Fro n tbox, s.Voorste loge (in eenen schouwburg tegenover het tooneel), yr.
Fronted, adj. Met sea voorhoofd voorzien.
Frontier , s. Grens , Grensscheiding ,
Frontier, yr.
— ,adj. ./langrenzend,
Grens...
Fronting, prep. Tegenover.
Frontiniac, s. een ^,vijn,Frontignac,
Frontispiece, s. Voorgevel ,
*—,
Titelblad , o., Titel (van een boek),m.
Frontless, adj. Onbeschaamd , Schaamteloos.
Frontlet, a. Band en; het voorhoofd,
Frontrow,, s. Voorste qt. , yr.
Frontstall , s. Voorhcofdsriem,
Frore , adj. bij MILTON, Bevroren.
Frorne , Frory,, adj. bij SPENSCR, zie
Frozen.
to Frost, v. a. Belize/en.
Frost, s. Vorst, vr —,Ifzel,
zie Hoarfrost.
Frostbitten, adj. Door de vans: beschadigd, Bevroren.

FRUC
Frosted, adj. Ruig, even als ijzel bewerkt.
Frostiness, s. korstigheid , Koudheid ,
Koude , yr.
Frostily , adv., zie Frosty.
Frostless, adj. V/ ij van vor,t.
Frostnatl, s. Scherpe nagel (vast. paarden), m.
Frost-nailed , adj. van paarden, Op scherp
staande, Gescherpt
Frostwork , s. Ruig als tizel bewerkt
work , o.
Frosty, adj. ifskoud, Vriezend, Vorstig;
fig. IJskoud, Zonder aandoening. * ,
Grits.
Froth, s. Schuim , o.; fig. Wind,
IJdele vertooning van vernuft of wetsprekendheid , yr.
to Froth, v. n. Schuimen.
—, v. a.
Doen schuimen.
Frothily, adv., zie Frothy.
Frothiness, s. Schuimachtiglzeid ;
fig.
Winderigheid, yr.
Frothy, adj. Schuimend; fig. Winderig.
to Frounce, v. a. Fronsen. *
Plooifen. *
Krullen.
Frounce, s. Plooi. *
Krul. * —, bij
valken, Kwijling, vr.
Frounceless, adj. bij CHAUCER , Ongerimpeld.
Frouzy, adj. Vunzig, Stinkend. * —,
Dof, Niet helder.
Frow,, s. Nederl. of Duits. vrouw, yr.
Froward, adj. (Frowardly, adv.) Gemelijk , Verstoord. * —, van kinderen,
Ondeugend, Stout.
Frowardness, s. Geme?Ukheid, Verstoordheld. * —, van kinderen, Ondeugendheld , yr.
Frower, s. bij TUSSER Kloofhamer, m
to Frown, v. n. Het voorhoofd fronsen,
Zuur zien; a.) to — AT , Een knorrig
gezigt zetten bij ; 2.) to — ON or UPON,
a.) Norsch aanzien ; b.) Misnoegeis
toonen bij. * — , v. a. Door een norsch
gezigt verdrfiven ; to — one INTO Silence, Door een norsch gezigt iernand
tot zwijgen brengen.
Frown , s. Grfronst gelaat , o. * — ,
Knorrige bilk, tn.
Frowningly, adv. Met een gefronst gelaat , Zuur ziende.
Frowy,, adj. bij SPENSER , zie Frouzy.
Froze, pret., zie to Freeze.
Frozen, part., zie to freeze.
Fructed, adj. in de wapenk., Vruchten
dragende.
Fructescence , s. Vruchtsaizoen , o.

FRUC
Fructiferous, adj. Vruchtdragend.
Fructification, s. Vruchtbaarmaking, yr.
to Fructify , v. a. Vruchtbaar sunken.
v. ii. ongewoon, Vruchtbaar zijn,
*
Vruchten dragen.
Fructuous, adj. veroud., Vruchtbaar.
Fructure, s. veroud., Vtuchtgebruik, o.
Frugal, adj. Sober, IVIatig , bijz, in spats
en drank, * , Spaarzaam, Iluisho4delfik ; — or, Zuinig met.
Frugality, s. Matigheid , bijz. in spijs
en drank. * Huishoudeliikheid, vr.
Frugally, adv., zie Frugal.
Frugiferous, adj. Vruchtdragend.
Frugivorous, adj. Van vruchten levende.
Ooft, o.,
Fruit, s. Vrucht, y r. *
Fruit, o. en yr., Vruchten, yr. meerv.
to Fruit , v. n. ongebruik., Vruchten
dragen.
Fruitage, s. Ooft , o.
Frnitbasket, s. Fruitmandje, o.
Fruitbearer, s. Dragende boom, m.
Fruitbearing, adj. Ooftdragend.
Fruiterer, s. Fr uitkooper , Fruitverkooper,, m., Fruitkoopster,, Fruitvetkoop•
ster,, yr.
Fruitery, s. Euit, o. en y r., Ooft , e.
, Ooftzolder,, m.
Fruitful, adj. Vruchtbaar ; I.) - IN ,
Vruchtbaar in ; 2. )- OF, Ruimvootz en
van. * —, Vruchtdragend.
Fruitfully, adv., zie Fruitful.
Fruitfulness, s. Vruchtbaarheid, yr.
Fruitgrove, s. Ooftwarande , yr.
Fruit-house, s. Ooftkelder,,
Fruition, s. Vruchtgebruik , Genot, o.
Fruitive, adj. ongebruik., Genieteyd.
Fruitless , adj. 0 nvruchtb aar. *
uchteloos.
Fruitlessly, adv. Pruchteloos , Te vergeell.
Fruitlessness, s. Vruchteloosheid , yr.
Fruit-loft, s. Ooftzolder,, no.
Fruit-market , s. Iruitmarkt, yr.
Fruitmonth , s. Vruchtenmaand , yr.,
Fructidor,, m.
Fruit-seller, s. Fruitverkooper,m.,Fruitverkoopster, yr.
Fruit-time, s. Oofttijd , Hetfittfid,
Fruittree , s. Vruchtboom, Ooftboom,
Frumentaceous , adj. Van graven.
Frumentarious, adj. Pan graaso.
Frumentation , s. Uitdeeling van tarwe
aan het y olk yr.
Frumenty, s. Meel pap, Lammet j ecpap, yr.
Frump, s. bij bish. HALL. Scherts, Boort,
Gron2mig oud wiff, o.
vr. *
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to Frump, v. a. bij B. et FL., Bespotten,
Beleeaigen.
Frumpish, adj. Ouderwetsch, Oudmodicch.
to Frush , v. a. veroud., Vergruizen ,
Vet brifzelen.
Frush, s., zie Frog in de 2 beteek. *—,
zie Thrush in de 2 beteek.
Frustraneous, adj. bij MORE Vruchteloos.
to Frustrate , v. a. Te leer stellen, Veriidelen; to — one OF , Iemand te leer
stellen in. * —, Te niet doer, Krachteloos waken.
Frustrate, adj. bij SHAKSP., DRYDEN
zie Frustrated.
Frustration, s. Teleurstelling, yr.
Frustrative , adj. Bedriegelijk.
Frustratory, adj. Vei nietigend.
Frustum , s. Stuk, o., Book,
Frutescent, ad i . Heesterachtig.
Frutex, s. Heester,,
Fruticant, adj. bij EVELYN, Vol loten.
Fruticous, adj. Ileesterachtig.
Fry, s. (van jonge visschen) School , vr.
*—, Zwerm (van ge diet te). * — ,Troep
, Schatel met ge.
(Ping y olk).
*
braden dingen, * , Lever, enz.
van een varken, Varkenslever, (die men
ook braadt,) vr.
Fry, s. weleer, soort van Zeef.
to Fry, v. a. et v. n. Braden.
Fryingpan, s. Braadpan, yr.
to Fub, zie to Fob.
Fub, s. veroud. Dikkert,
Fubby, adj. veroud., Dik en vet.
Fucated, adj. Geblanket. * —, Door
valschen schijn vermornd.
Focus, s. Blanketsel, o.
to Fuddle, v. a. Beschenken , Dronken
sunken. * , v. n. Zich dronken
ken, Pooijen; to —Voortpooijen.
Fuddle - cap, s. Drinke'broir , Broeder
van de natte gemeente, m.
Fuddier, s. Drinker,
Fudge, s. Lettgen, Fleas, yr.
Brand:Igen, yr.
Fuel, s. Brand,
meerv.
to Fuel, v. a. bij THOMSON, Stokers.
Fueller, s. bij DONNE, Stoker,
Fugacious, adj. Vlugtig, Vervliegend.
Fugaciousness, Fugacity,, s. Vlugtigheld, vr.
Fugitive, adj. Vlugtig,Vervliegend. *—,
* —, s.
Onbestendig , Voortvliigtig.
* —, Uitgewekene ,
vr. * —, Die moeijeliik to vangen of to
Fo{ itiven P ss,

s.

Vlugtigheid, yr.
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Fugleman , s. Viettgelman, tn.
Fugue, s. zn de ntuzifk, Fugue, yr.
Fuguist, s. Die eene fugue componeert of
uitvoert.
Fulcible , adj. Ondersteund kunnende
worden.
Fulciment, S. weinig gebruik. , zie Fulcrum.
Fulcrate, adj. Met takken, die op de aarde
hangen.
Fulcre, s., zie Fulcrum.
Fulcrum, s. (pl. Fulcra,) Steunpunt, o.
* —, Steun, m , zie Stipule.
to Fulfil, v. a. Vullen. * —, Vervullen.
Fulfiller, s. Vervuller,
Fulfilling, Fulfilment, s. Vervulling, yr.
Fulfraught, adj. Vol getaden.
Fulgency , s. Luister, m., Blinkendheld, vr.
Fulgent, Fulgid, adj. Blinkend, Schitte.
rend.
Fulgidity, Fulgor,, s., zie Fulgency.
Fulgurant, adj. Bliksemend, Stralend.
to Fulgurate , V. n. Bliksemen.
Fulguration, s. Blikseming , yr.
Fuliginous, adj. Roetachtig , Roetig.
Fuliginously, adv., zie Fuliginous.
Fulimart , zie Foumart.
Full, adj. Vol, Geheel gev`uld; — OF,
Vol. *—, Vol, Volkomen; —six months,
Voile zes tnaanden ; The —moon, De
voile maan. s. Voile maat. * —,
Volkomenheid, y r., Geheel, o. * — ,
Voile maan, yr. * —, adv. Ten voile,
Geheel. Aanm. Bij oude schrifvers komt
het dikwills voor in den zin van Very,
Completely, als — oft.
to Full, v. a. Pollen (laken), In de vol.
kern treden.
Full-acorned , adj. Met eikels gentlest.
Ft/nage, s. Volgeld, o.
Fullam, s. ralsche dobbelsteenen, tn.
meerv.
Full-blood, adj. van paarden, Van vader
en moeder van Arab. ras, Volbloed.
Full-blown, s. van bloemen, Geheel out.
loken. * —, van zeilen, Vol, Geheel
vitgespreid door den wind, Geheel gezwollen.
Full-b,Aied, adj, van wilts, Lilvig.
Full-bottomed, adj. van eene pruik,
Ruim.
Full-butt, adv. Regelregt.
Full-charged, adj. Volgeladen.
Full-crammed, adj. Votgepropt.
Full-cry, adv, van honden, Met luid geblaj; in volkn ren.
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Full-dressed, adj. Geheel gekleed (voor
eene avondpartij).
Full-drive , adj. Zoo end mogelijk rijdend, Galloperend.
Full-eared, adj. Met voile amen.
Fuller , S. Lakenvolder,, Voller, Volder, m.
Volaarde, VollersFuller's-earth', s.
aarde , yr.
Fuller's-herb, s. Wolkruid, o.
Fuller's-thistle , s. Kaardendistel, yr.
Fullery, s., zie
Full-eyed, adj. Net groote cogen.
Full-face, s. Voile gezigt, o.
Full-fed, adj. Goed gemest, Dik en vet.
Full-fraught, zie Fulfraught.
van valken, Over:
Full-gorged, adj.
kropt.
Full-grown, adj. Volgroeid, Volwassen.
Full-hearted, adj. Moedig, Opgeruimd.
Full-hot, adj. Doorheet; fig. Driftig,
ulil-lad en, adj. Volgeladen.
FV1f.g.
Fullingmill, s. Volmolen, Vollersmolen,
Full-manned, adj. Geheel bemand.
Full-mouthed, adj. Eene voile stern hobbende.
Full-orbed , adj. Met de y olk schiff verlicht ; — moon, Voile maan.
Full-spread, adj. Geheel uitgespreid.
Full-stomached, adj. De maag vol hebbende.
Full-stuffed, adj. Volgepropt.
Full-summed, adj. Volledig, Volkomen.
Full-winged , adj. Met sterke vleugels.
*—, Gereed om to vliegen, Ijverig.
Fully, adj., zie Full.
Fulminant, adj. Donderend.
to Fulminate , v. n. Donderen; fig.
Een Mid en krakend geluid waken ;
Fulminating silver, Donderzilver. * —,
Den banbliksem urtspreken. * v. a.
in de scheik. Doen ontploffen, Doen
'l Net hevrgheld of Donneerploffen; fig.
dererd uitspreken. * —, Ver oordeelen.
Fulmination, s. Gedonder, o. * —, Banbliksem, tn.
Fulminatory, adj. Donderend.
Fulminic, adj. Van donderzilver.
Fulness, s. Volheid, Volte, yr.
Fulsome, adj. (Fulsomely, adv.) San.
kend. * Walgelijk. * Vail, Onkuisch.
Fulsomeness, s. Stank, in. *
lifkheid, yr.
ke
( Fu l evlei;ls.
Fulvid, adj. zie het meer gebruile
Fulvous, adj. Geel.

FUMA
Fumado , s. Gerookte visch, m.
Furnage, s. Haardgeld, Sehoorsteengeld , o.
Fumatory, zie Fumiter.
to Fumble, v. a. Fommelen, Knuffilen.
*—, Verlegen maken; a.) to — OVER,
Haastig omgaan met ; 2.) to - UP,
Zamen fommelen, Inecn fommelen.
v. n. Stoeijen. * Zich kinderachtig
aanstellen. *—, Fommelen ; I.) to
Vcrlegen zoeken naar ; 2.) Cu. -FOR, WITH, (Op eene kinderachtige w7jze)
spelen met.
Fumbler, s. Lomperd, m.
Fumblingly, adv. Lomp.
1ume , s. Rook, Smook ; fig. Rook, m.,
Lets onwezenlijks , o. * —, Damp, m.
*— Woede , Toornigheid, yr.
to Fume, v. n. Rooken, Smooken. * — ,
In rook vervliegen. * — , Damien;
to - AWAY, Ve, dampen. * — , Toornig zijn, Schuimbekken. * —, v. a.
Rooken, In den rook droogen. *—, Berooken. * —, In rook doen vervliegen;
I.) to — AWAY , In damp of rook doen
vervliegen of oPlossen; 2.) to -WITH,
Berooken met.
Fumet , s. Reek, m., Reukje (van wild,
vleesch, enz.), o. * Hertedrek , m.
Aanm. Sotnmigen hebben het woord ten
onregte Fumette geschreven.
Fumid, adj. Rookerig.
Fumidity, s. Rookerigheid, yr.
Fumidness, s. Rookerigheid, vr.
to Fumigate, v. a. Berooken.
Fumigation, s. Berooking, yr.
Fumingly, adv. Verstoo,d, Vertoornd.
Furnish , adj. Rookerig; fig. Oploopond.
Fumiter, Fumitory, s, eene plant, Aardrook, m.
,
Famous, Fumy, adj. Rookend. *
Dampend.
Funambulatory, adj. Koordendansend;
fig. Smal.
Funambulist, Funambulo, Funambulus, s.
Koordendanser, m.
Fun, s. Pret, m., Grap,
Function, s. Ambtsbezigheid , Ambtsverrigting, yr.
Functional, adj. Van een ambt, Ambts .
Functionary, s. Ambtenaar,
Fund, s. Fonds, o.
to Fund, v. a. In de fondsen beleggen.
Fundament, s. Fondament, o., Achterste, tn.
Fundamental, adj. Den grondslag van
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lets uitmakend, Fundamenteel,Grond...
s. Grondslog , Gs end, m.
*
Fundamentally, adv. Wezenlijk , Oarspronkelijk.
Funebrial , Funebrious, adj. buiten gebruik, zie Funereal.
Funeral, s. Lifiestaatsie. *—, Begrafenis,
y r. *—, adj. Tot eene begrafenis of
lijkstaatsie behoolende.
Funeration, s. veroud., zie Funeral.
Funereal , adj, Tot eene begrafenis of
lijkstaatsie behoorende; fig. Treurig,
Akelig.
(m•
Funge, s. bzj BURTON, Loshoofd, Dwaas,
Fungic , adj. Uit kampernoeljes vet kre.
gen; — acid, Kampernoeljezuur, o.
Fuego, s. Paste deal der kampernoeljes, o.
Fungosity,, s. Sponsachtigheid, yr.
Fungous, adj. Sponsachtig; fig. Spoedig
opkomende, maar van korten duur.
Fungus, s. Kamp.ernoelje, yr., PadtleUitwas. * —, Wild
stoel, tn. *
vleesclz, o.
Funicle, s. Touwtje, o.
Funicular, adj. Vezelig.
Funk, s. Stank, no.
to Funk, v. a. vulg. Doen stinken, Met
stank vullen. * , v. n. Uit vrecs
stinken, Vreezen, Bang zijn.
Funnel, s. Trechter, m. — , Buis,
PO. * —, scheepsw., Schoorsteenkap
boven de kombuis, yr.
Funny, adj. Poetsig , Grappig, Kluchtig.
* —, s. eene soort van boot ofveerschuit,
Pont, yr.
Fur, s. Bone (van dieren). * — , Beslag
, adj. Bonten,
op de tong), o. *
Van boat.
to Fur, v. a. Met bent bekleeden. *—,
(eon schip) Dubbelen. * — , van de
tong, Beslagen maken doen worden.
Furacious, adj. Diefachtig.
Furacity, s. Diefachtigheid, yr.
Furbelow, s. Falbala , yr.
to Furbelow, v. a. Met eene falbala
voorzien.
to Furbish, v. a. Bruineren, Polijsten.
Furbisher, s. Bruineerder. * —, inzond.
Zwaardveger, 7n.
Furcate , ad;. Gevorkt , Gaffelvortnig.
Furcation, s. Gevorktheid , yr.
to Furdle, v. a. veroud., zie to Furl.
Furfur, s. van de held , Schelfering ,
Schilfering, vr., Schin, o.
Furfuraceous,adj.Schelferend,Schilferend.
Furious, adj. (Furiously, adv. )Woedend,
Geweldig, Onstuimig.
Razend. *

374

FURL
Furiousness, s. Woedendheid. * —, Onstuimigheid , yr.
to Furl, v. a. (een zeil) lnbinden, Inhalen.
Furlong, s. zekere lengtemaat , het
achtste eener Engebche
Furlough, s. in het krijgsw., Verlof, o.
to Furlough, v. a. Verlof geven.
Furmenty, s. verbasterd van Frtnenty.
Furnace, s. Fornuis, o. * —, Oven, m.
to Furnace, v. a. bij SHAKSP., (ells vonken) Uitwerpen.
Furniment , s. bij SpENSER, zie Furniture.
to Furnish, v. a. Voorzien, Van benoodigdheden verzorgen; to — a house, Een
huis stofferen, meubeleren, meubelen ;
I.) to —FOR, Bezorgen voot; 2. )10 —
FORTH , Opleveren; ) to — WITH, a.)
Voorzien van; b.) Meubelen met.
Furnisher, s. Verzorger.*—, b ljz. in het
krijgsw., Leverancier,, m.
Furniture, s. Huisraad, o., Bleubelen ,
o. meerv. * — , Versiering , yr., Sieraad , o.
Furrier, s. Bontwerker,,
Furrow, a. bore, Voor, Ploegsnede. * — ,
Groef, yr.
to Furrow, v. a. Tot voren ploegen.*—,
Met groeven afscheiden ; to — otyr , a.)
Uithollen; b.) Bacon.
Furrow-weed, s. Kweekgras , o.
Furry, adj. Uit bout bestaande. *—,Met
bont bekleed.
Further, adj. & adv. herder; No — ,
1Viet verder,, Niet mee'-.
to Further, v. a. Bevorderen, Helpen
tot stand brengen.
Furtherance, s. Bevordering van ,filedewerking tot , yr. (rm.
Furtherer, s. Bev orderaar, Medewerker,
Furthermore, adv. Daarenboven, herder,
Overigens.
Furthest , zie Farthest.
Furtive, adj. (Furtively, adv.) Steelswijze. *
Gestolen.
Furuncle, s. Bloedzweer, Bloedvin, yr.
Fur-wrought, adj. Van bout gemaakt.
Fury, s. Woede, Razernij.* — ,Troede,
yr., Hevige toorn , m. * Geestdrift.
* —, in de fabelk., Furie, yr.; The
Furies, De helsche furidn , Razernijen;
en van daar Furie , y r., Woedend
vrouwmensch, o.
Furze, s., zie Gorse, Goss, Whin. * ,
scheepsw., Rondhout, o.
Furzy , adj. Met furze begroeid.
Fuscation, s. Verdonkering, yr.

FUTU
adj. Bruin, Docker.
to Fuse , v. Gieten, Smelten, Doen
smelters. *—, v. n. Smelten , Gesmolten worden.
Fusee, s. Kettingspil(van eenhorolog,e),
Vuurroer,, o. *—, van eene
y r. *
bom of granaat, Pijp, Buis , yr.
Fusible , adj. Smeltbaar.
Fusibility, s. Smeltbaarheid, yr.
Fusil, adj. Smeltbaar. * —, Gesmolten,
Door Mete gloeijend geworden. — ,
SP Vuurroer,, Geweer, o., Snaphaan,m.
* —,in de waenk., Langwerpige ruit, yr.
Fusilier, s. Fusilier, Muskettier, m.
Fusion , s. Smelting, y r. *
Staat
van gesmolten zijn ,
Fuss, s. Rumoer, Geraas , Getier, o.
Fussy, adj. Luidruchtig.
Fust, s. Stijl van eene zuil. *
Duff
reek , m.
to Fust, v. n. veroud., Duf rieken.
Fustian, s. Bombazijn, o. *—, Bombast,
—, adj.
m., Hoogdravende taal , y r.
Van bombazijn; fig. Hoogdravend,Winderig.
Fustianist , s. bij MILTON , Hoogdravend
schriiver, m.
Fustian-weaver, s. Bombazijnwever,
Fustic , s. Geelhout , o.
to Fustigate , v. a. Met eenen stok slaan.
Fustigation , s. Slaan met een' stok, bij
de Romeinen in gebruik, o.; fig. Straf,
Kastilding , yr.
Fustilarian , s. bij SHAKSP., Stinkerd,m.
Fustiness, s. Dufheid, yr.
Fusty, adj. Duf.
Futile, adj. weleer: Babbelachtig, P raatziek. * —, thans: Beuzelachtig.
Futility, s. weleer: Babbelachtigheid ,
Praatzucht. *
thans: Beuzelachtigheld, yr.
Futilous, adj. veroud., zie Futile.
Futtock, s. scheepsw., Kromhout, Bulkseek, o.; — of the riders, Oplang van
een kattespoor, m.
Futtock-hook, s. Puttinghaak , m.
Futtock-line, s. Verticale doorsnede, yr.
Futtock-plate, s. Marsputting , yr.
Futtock-shrouds, S. plur. Puttings, vr.,
Puttingtouwen, o. meerv.
Futtock-staff, s. Sprijbout , m.
Futtock-timber , a. Oplang , m.
Future , adj. Toekomend , Toekomstig.
* , s. Toekomst, y r., Het toekomende , o.
Futurely , adv. veroud., In het toekomende.
FUSCOUS,

FUTU

FY

Futurition, s. bij PEARSON, Toekomstigheld , yr.
Futurity, s. Toekomst , yr.
(len.
to Fuzz, v. n. Uitrafelen. *—, Verbrokke-
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Fuzz, s. Klein deeltje , o.
Fuzz-ball, s. Bovist , m.
to Fuzzle, v. a. Dronken maken.
Fy: interj. Foei !

..........-•••••••••••••.r.:.14'an,....

G.
G
G, s. de letter, G, yr. Aanm. De g
in het Engelsch heeft twearlei nitspraak , de harde en de zachte genoemd;
de eerste namelijk als eindletter, of
iwanneer zij in het zelfde wooed eene a,
o, u, 1 of r voorafgaat ; de eenige nitzondering hierop is het woord Gaol, (anders ook Jail geschreven ,) en de daarvan
afkeleide. Zij is zacht voor e, i, y,
tenzij die letters behooren tot eenen toegevoegden uitgang: b. v. er tot vorming
van naamw. of van den vergr, trap van
bijv. w., est , tot den overtr. trap, ing
tot deelw., en gy tot vorming van bijv.
w. Enkele uitzonderingen zullen bode
woorden zelven worden aangewezen.
Als beginletter , gevolgd van eene n , is
zij altoos stom ; volgens de nieuwste
spraakkunstenaren ook, wanneer het
letterteeken gn eene lettergreep besluit.
to Gab , v. n. Babbelen.
Gab , s. Babbelen , Gebabbel, o.; to Have
the gift of the —, Een goed mondwerk
hebben.
Gabardine , s. Regenkleed, o.
to Gabble, v. n. Snateren , Kakelen ,
'Meilen klap uitslaan.
Gabble, s. Gekakel, Gesnater,, o.
Gabbier, s. Snaterbek , Snateraar, m.,
Snaterster,, yr.
Gabel , s. Impost, on., Belasting , yr.
Gabeller, s. On tvanger van den impost, m.
Gahion , s. in de vestingb., Schanskorf; m.
Gable , s. Spitse gevel , m.
Gaby,, s. gemeenz., Zot, Malle vent, m.
Cad, s. Knods , y r. *— , Schepter, m.
* — , Staal. * —, Stuk staal. * —,
Graveerfizer, o.
to Gad, v. n. Op den tril zijn , Heen en

GAGE
weer dribbelen ; I. )t0 - ABOUT, Rendslenteren ; 2.) tO - ABROAD, Uithuizig
zijn ; 3.) to —AFTER , Naslenteren.
Gad-about, s., zie Gadder.
Gadder, s. Straatslijper, Drentelaar, tn.,
Drentelaarster,, vr.
Gaddingly, adv. Heen en weer dribbelend.
Gadfly, s. Brems , Paardevlieg , yr.
Gadling, s. bij CHAUCER , zie Gadder.
Gaff, s. Harpoen , m. * — , scheepsw.,
Gaffel , yr.
Gaff-arm, s. Onderste nok van de beza ansreeds , yr.
Gaffer, s. als toespraak tot een' ouden
man, inzond. beer, fader, Vriend ,
Baas, tn.
Gaff fall, s. Gaffelval , Yr.
Gaines, s. plur. Valsche hanesporen, yr.
meerv,
Gaff-haliard , s. Piekeval , yr.
Gaff-topsail, s. Gaffeltopzeil , o.
Gaff topsail down-hauler , s. Gaffeltopzeilsnedrhaler, , tn. (yr.
Gaff-topsail-haliard, s. Gaffeltopzeilsval,
Gaff-topsail-sheet, s.Gaffeltopzeilschoot,m.
Gaff-topsail-tack, s. Gaffeltopzeilshals, M.
Gaff-topsail-yard, s. Gaffeltopzeilra, yr.
Gag, s. Prop, (in den mond gestoken ,
om het schreeuwen to beletten,) yr.
to Gag, v. a. Den mond stoppen (omhet
schreeuwen to beletten), Knevelen.
Gage , s. Diepgang (van een schip). *—,
Find, tn., Voordeel des winds, o.; to
Gain the—of a ship, Een schip de loef
afwinnen. * —, Passersteek , tn.
to Gage, v. a. (Een schip) meten, zit
to Gauge.
Gage, s. Pand , Onderpand , o. * —,
Uitdaging, yr.
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to Gage , v. a. weleer: zie to Pawn, to
Pledge. *— , chars : zie to Engage.
to Gaggle, v. n. Snateren,als de ganzen.
Gag-tooth, s. Boventand , m.
Gaiety, zie Gaye:y.
Gaily, adv., zie Gayly.
Gain , s. Winst, Bane, yr., Voordeel, o.
to Gain , v. a. Winnen; to—one's heart,
lemands halt winnen; to one OVER ,
a.) Iemand winnen, everhalen, overt eden ; b.) Iemand winnen( y oor, To);
to — one's end, Zijn orgmerk bereiken;
to — the top of a mountain, De spits
van eenen berg berelken , beklimmen.
* — v. n. Winnen, Toenemen in rijkdons , vermogens of krachten He gains
more and more every day, Hy emit van
dag tot dog ; to —ON, UPON a. )
break doen aan ; b.) Inbreuk waken op;
c.) Invloed krijgen bij ; d.) Meer en
eer naderen.
Gain, s. Keep of Insnifding (voor ten
settle hoist) , yr.
Gain , adj. veroud., Handig.
Gainage, s. veroud., Veldvruchten, yr.
ineerv.
Gainer, s. Winner, m.
Gainful, adj. (Gainfully, adv.) Voordeelig.
Gainfulness
s. Voordeeligheid , yr.,
Voordeel, 0.
Gaingiving, zie Misgiving.
Gainless, adj. Zonder yoordeel , Onvoordeelig.
Gainlessness, s. Onvoordeeligheid, vr.
Gainly, adv. Handig, Knap.
to Gainsay, irr. v. a. Tegenspreken.*—,
Ontkennen, Loochenen.
Gainsayer, s. Tegenspreker,,
'Gainst zie Against.
to Gainstand, irr v.a. veroud., Tegenstand
bieden, Het hoofd bieden, Weaerstaan.
to Gainstrive , irr. v. a. & n. veroud., Wederstreyen.
Gairish, adj. (Gairishly, adv.)Zwierig.
Uitgelaten yrf,lijk , Dal tel.
*
Gairishness, s. Zwierigheid. *
Uitgelatenheid, yr. On.
Gait, s. Gang, Tied, (wijze van gaan,)
Gaiter , s. Slopkous, yr.
to Gaiter, v. a. Slopkousen aandoen.
Gala, s. Pracht, y r., Gala, o.
Galactite , s. Melksteen,m.
Gala-day, s. Galadag,
Galage , s. bij SPENSER, zie Galoche.
Galangal, zie Zedoary.
Galaxy, s. Melkweg, m.

GALL
Galhanum , s. een bars , Galbanum,o.
Gale , s. Mirteheide, vr.
Gale, s. Windvlaag, yr.
Galea, s. een geslacist van zeeegels.
Galeated, adj. Gehelmd , Helmyormig.
Galeas, s. Galeas , vr,
Galena, s. Looezwavel, yr.
, van
Galenic , adj. Van Galena. *
Galenus of zijn stelsel.
Stel,el
van
Galenus,
o.
Galenism , s.
Volgeling van Gale, us ,
Galenist
Galericulate , adj. Als met een' hoed bedekt.
Galerite, s. zekere delfitof.
Galimatias, s. bid ADDISON, Weirtaal,yr.
Gahm, s. soort van vaart (fig, Gal j oot, o.
Gall, s. Gal ; fig. Gal, Lztterhet , oosaareligheid, Haatell agendheid. * — ,
Galnoot , yr.
to Gall, v. a. bet vel Afsehaven, tifwrijv en , Blik waken; A galled horse,
Ben gedrislee ward; pros, to Touch a
galled horse upon the b., ck Iemand in
zijn zeer tatten.*—,Teisteren,Kwellen;
The fire of the enemy galled us, Wil
wet den door het winr des viands geteisteed. * —, v. n. Schaveelen, Sehuren.
Gall, s. Ontvelde plants , Rantewe pick,
v,-.; to Get a -- by riding on horseback,
Zito blik 1i/den.
Gallant, adj. (met den klemtoon op gal)
Welgeklred Zwierig. (Assns. Behave
in de dichtw. is deze beteekenis verouMoedig, Dapper, Braaf.
des d.)
Edel. * , s. veroud., Dapper
*
man, m.
Gallant, adj. (met den klemtoon op lant)
Tot minnarij genegen. Galant, * ,
Oilettend Vriendelijk, Voorkomend,
s.
Galant (omtrent y rouwen).
, in een' slechten zin ,
1VIinnaar. *
Boelees der, Boel, Galant ,
Gallantly, adv. Vrolijk, Zwierig, zie
Gallant.
Gallantly, adv. Voorkomend, zie Gallant.
een minnaar.
Gallantry, s. weleer: Zwierigheid, yr.
*—, thans; Moed, m.,Dapperheid,vr.
Gallantry, s. Galanterie , vr. * Boeleren, o.
Galleon, s. soort van 1, aartui g, Galj oen, o.
Galliot , s. Galjoot, o.
Gallery, s. Galerij. * —, Galer j,(bovenste rij zitplaatsen in den schouwbuig,) yr.
Gallery-dour, s. Deur van de leaf naar
de galerij , Galeeijdeur,, yr.

GALL
Gallery-ladder, s. Stormladder (op seizepen), yr.
Gallery-rim , s. Buklijst der galerii, yr.
Galley, s. soort van vaartuig, Galei ,
y r.; to Be condemned to the ,alleys,
Tot de galeijen (tot dwangarbeid) vet-oordeeld zijn. * drukkerszetplankje,
Galei ( peter : Glei)."—,Kon2buis, yr.
Galley-slave , s.
Galliard , adj. Vrol;jk, Levehdig. * — ,
s. veroud., Vrollik man ,m. * een
dans.
Galliardise, s. veroud., Vrolijk.heid, yr.
Gallic, adj. Van galappels ; —acid, Galappelzuur, o. * , Gallisch, Fransch.
Galilean, adj. Gallicaansch, Fransch.
Gallicism, s. Uit het Fransch ontleende
of het Fransch eigene spreekwilze ,
Franschheid, yr.
Galligaskins , s. plur. burlesk woord ,
Wijde overbroek , yr.
Gallimaufry, s. Koeskoes , m.; fig. Mengelmoes , o.
Galliot, zie Caliot.
Gallipot, s. Apothekerspot ,
Gallon, s. zekere wfinmatzt yang. quarts.
Galloon, s. Galon, o.
to Gallop, v. n. Galoppen , Galopperen,
Rennen; I.) to — AWAY , Weo.rennen •
2.) to - DOWN (a hill, Een' heuvel)
afgalopperen; 3.) to F R 01'4 ...,
weggaloppet ; 4.) to -- OVER , Galoppet en over ; 4.) to — TO, TOWARD,
Galopperen naar.
Gallop, s. Galop, tn.
Galloper, s. Galopperende man of paard,
Renner, m. * — , 41114 (voor ligte
stukken), yr. en o.
to Gallow , v. a. veroud., Verschrikken,
Vervaard waken.
Galloway, s. Hit , (zeker soort vonklein
paard van Galloway in Schotland,)
Gallow-glass, s. weleer in Ierland,Voet.
soldaat ,
Gallows, s. een strafwerktuig, Galg, yr.
Gallowsfree, adj. Vrij van de galg.
Galoche , s. Klomp. *
, Overschoen ,
Klos, tn.
Galore, s. bij matrozen, Ovetvloed, Tn.
Galvanic, adj. Galvanisch.
Galvanism, s. Galvanismus , o.
to Galvanize, v a. Galvaniseren.
Gambado , s. Rijslopkous , vr. *—, eene
laars.
Gambit, adj. in het schaaksp., Verzet.
to Gamble, v. n. Een eler zijn, Spelen; to
,AWAY,( v. a.)Verspelen; fig. Vet kwi sten,
V! 11 •

3;1'
GANG
Gambler, s. Speler, m.
Gambling, s.
elen , o.
Gamboge, s. Guftegem , yr.
to Gambol, v. D. Huppelen, Springen ;
I.) to - AROUND , Rondhuppelen ; 2.)
to - FROM, Ireghtippelen van.
Gambol, 5. Duisprong, Strong, m.
Gambrel, s.
nterbeen (von een paard),
o. * Kre,ime stok (waarvan slagers ziclz becieuen, om een geslagt bees:
uit te span y cn ,) Spanstok , m.
to Gambrel, a. De beLnen binden.*—,
bij slager: , Uitcponnen, zie Gambrel.
Game, s. Spel, Vermaak,o.; The public
games of the ancients, De openbare spelen der ouden_ *
bijz.jagtvermaak,
o., fags, yr.; van daar: — ,
Spel, (eenig kaart- of ander spel,) o. ;
to Play a — at draughts, Een spel dammen, Op het ek-mbord spelen; prov. He
is good at all games , fJoi is van a lie
ambachten te huis. *—, jukkernij, yr;
to Make a — of one, lemand voor het
lapje Izouden.
, Om grof
to Game, v.
Spelen. *
geld spelen, Gr o f spelen.
Gamecock, s. Kemphaan , tn.
Gamee 4 g, s. Ei, waaruit eenkemphaan
voertk.onzt , o.
Gal.tekeeper,, s. WiltiscLut ,
Game-leg, s. Krom been. *—, Lam been, o.
Game-pullet, s. Kleine hoer, yr.
Gamesome , adj. (Gamesomely , adv.)
SI eelsch, Spet;ziek Dartel.
Gamesomeness, s. Dartelheid, Speelziek(gist In.
held , Speelzucht , yr.
Gamester, s. Speler. * — , Vroliike
Gaming, s Spelen, o.
Gaming-debt, s. Speelschuld, vr.
Gaming-house , s. Speelhuis, o.
Gaming-table, s. Speeitafel, yr.
Gammer, s. (bij wfize van toespraak,)
Vrouwtje, Illoetlert je, o.
Gammon, s. Ham , vr. *
zie Backgammon.
to Gammon , v. a. Zouten en droogen.
to Gammon, v. a. (In bet backgammon)
doen verliezen; zie to Hoax. *—,
scheepsw., Een' boogspliet vastmaken.
vr.
Gammoning, s.
Gammoning-thole , s. Woelinggat , o.
Gamut, s. Muzijk.ichaal , Toonlijst, yr.
Gan, zie to Gin.
to Ganch, zie to Gaunch.
Gander, s. Illannetjes-gans, vr., Gent, m.
Gang, s. in eenen ksvadtn zin, Bende, yr.
*—,op zee, Ploeg (werkvolk), m.
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GANG
to Gang, v. n. veroud. of provinc., Gaan.
Gang-board, s. Gangplank, yr.
Gang-days, s. plur. Orngangsdagen, m.
meerv.
Ganglion, s. Zenuwknoop , m.
Gangrene, s. Koud vuor, o.
to Gangrene, v. a. Door het koud visor
invreten. * — , v. n. Door het koud
vut.r ingevreten wor,len.
Gangrenous, adj. Door het koud visor
aangetast.
Gangway, s. Valreep, m., Gangboord,
(van een schip ,) o.
Gangweek , s. Omgangsweek , yr.
Gante/ope , s. ongebruik., zie Gantlet.
Gantlet, s. in het krijgsw., als : to Run
the —, Door de spitsroeden loopen, Geroffeld worden.
Ganza , s. eene wilde gone.
Gaol , s. (zie G) Gevangenis , yr., Gevangenhuis , o.
to Gaol, v. a. In de gevangenis zetten.
Gaol-bird , s. Gevangene, m.
Gaol-delivery, s. Ledigen der gevange.
xis, o.
Gaoler, s. Gevangenhoeder, Cipier, m.
Gaol-fever, s. Gevangeniskoorts , yr.
Gaol-keeper, s. Gevangenbewaarder, m.
Gap , s. Bros, yr.; to Stand in the — ,
Zich verweren. * — , Opening (in het
algem.), vr., Gat, o. * — 5 Gaping,
Ledige plaats ; van daar : Gaping
(in de uitspraak , door twee op elkander
volgende klinkers veroorzaakt), yr.,
Hiatus, m.
tO Gape, v. n. Gapen ; I.) to — AFTER,
Hunkeren naar ; 2.) to -AT , a.)Aangapen, Aanstaren; b.) Hunkeren naar;
3.) to — FOR, a.) Hunkeren naar; b.)
Peinzen op; c.) Hijgen naar ( den adem,
breath ); 4.) to — UPON, Aangapen,
Aanstaren. * —, Open Gersten.
Gape, s. Gaping, yr., Gapen , o.
Gaper, s. Gaper. * —, Aangaper.*—,
Die naar lets snake, Die lets rerlangt, m.
to Gar, v. a. veroud., Noodzaken.
Garb, s. Dos, Tool , rn., Deeding ,yr.,
Gewaad, o. * — , Howl:rig , y r., Uiterlijk voorkomen, o.
Garb, s. in de wapenk., Schoof , yr.
Garbage , s. Afval , m.
Garbel, s. B odemplank (van een schip), yr.
Garbidge , s. verbasterd van Garbage.
to Garble, v. a. Uitlezen , Uitzoeken,
Ziften.
Garbler, s. to Londen , Inspecteur der
specerijen. * — , Uitzoefrer , rn.

I

GARN
Garboil , S. Rumoer, o.,Opschudding, yr.
Gard, zie Guard en Ward.
Garden, s. Tuin, Hof, m.
to Garden, v. 0. Tuinieren, Hovenieren.
* —, v. a. Ells een' twin inrigten.
Garden-tresses, s. Tuinkers , yr.
Gardener, s. Tuinier, Hovenier,Tuinman,
Tuinbaas, m.
Garden-frame, s. Raarn van een' brocibak,
Broeiraam, y r. en 0.
Garden-ginger, zie Dittany.
Garden-house, s. Tuinhui rje , o.
Gardening, s. Hovenierskunst , yr.
Garden-mould, s. Tuinaarde , vr.
Garden-plot, s. Tuinaanleg , m.
Garden-tillage, s. Tuinbouw , m.
Garclen-stuff, Garden-ware, s. Tuingewassen , o. meerv., Tuingroente , vr.
Gare , s. Grove (aan de pooten der schapen groeijende) wol , yr.
Gar-fish, zie Hornbeak.
Gargarism , s. Gorgeldrank, m.
to Gargarize , v. n. Gorgelen.
Garget, s. Gelligheid (der schapen), vr.
Gargil , s. Verstopping (in den kop der
ganzen) 5 yr.
to Gargle , v. a. Gorgelen; to — WITH ,
Gorgelen met.
Gargle, s. Gorgeldrank, m.
Garglion , s. Verharding (ten gevolge
eener kneuzing), yr.
Gargol , s. Gortigheid (der varkens), yr..
Garish, zie Gairish.
Garland, s. Kraus, Bioemkrans, rn.; fig.
Kroon, yr.
to Garland , v. a. bil B. JoNsoN , Bekransen.
Garlic, s. Knoflook , o.
Garlic-eater, s. bij SHAKSP., Gemeene
kerel , m.
Garment, s. Kleedingctuk. *—,Kleed, o.
Garner, s. (verbasterd van Granar y ) Korenschuur,, vr., Graanzolder,, Korenzolder,, rn.
to Garner, v.a. (Granen) op zolder leggen.
Garnet, S. Granaat , m.
Garnet, s. Takel , m.
to Garnish, v. a. Garneren, Met garnering bezetten. * —, (eenen schotel)
Tot sieraad met iets omleggen; to WITH , a.) 0 rnzetten met; b.) Omleggen
met. * —, In boeijen slaan.
Garnish 5 s. Garneersel , o. * — 5 Datgene,
waarmede een schotel tot sieraad omgeven is. * —, bij gevangenen, Boeijen, vr.
meerv. * — , in regten , Waarschuwing , yr.

GARN
Garnishment, s., zie Garnish. * —, in
regten , Waarschuwing , yr.
Garniture, s. Garnituur, yr.
Garous, adj. Gelijk vischpekel.
Garran , s. soort van klein paard, Hit, m.
Garren , zie Garran.
Garret, s. Zolder, m., Vliering ,
Garreteer, s. Zolderbewoner,, m., Die op
eene vliering woont, inzond. ten schriiver;
van bier : Broodschrilver ,
Garrison , s. Garnizoen , o. , Bezetting , y r. * — , Garnizoen, o., Met
krojgsvolk bezette vesting, Garnizoensplaats vr. (Bezetten.
to Garrison, v. a. Met bezetting beleggen,
Garrulity, s. Praatachtigheid, R.aelheid
van tong, yr.
Garrulous, adj. Praatachtig, Praatziek,
Rad van tong.
Garter, s. Kouseband , m.; A knight of
the —, Een ridder van den kouseband.
*
Eerste wapenkoning ,
to Garter, v. a. Met een' kouseband
binden.
* —, zie Girth.
Garth , s. Kamp,
Gas, s. Gas, y r. en o.
Gasconade , s. Snoeveril, yr.
to Gasconade, v. n. Snoeven.
Gaseous, adj. Gasachtig.
to Gash, v. a. Rene diepe snede toebrengen;
a.) to — one TO death, Iemand dood
snijden of houwen ; 2. ) to — one WITH
a knife, Ieniand met een mes diepe wooden
toebrengen.
Gashful , adj. veroud., Vol sneden ; fig.
Afschuwelilk.
Gash, s. Veeg , Diepe snede, yr.
Gasket, s. Seizing, yr.
Gaskins , zie Galligaskins.
Gasmeter,, s. Gasineter,, tn.
Gasometer, s. Gasfabrijk, y r., Gaswerk,
o. * — , Gasbak ,
to Gasp, v. n. Hijgen , Snikken , Den
mond wild openen ; I.) to — AFTER,
Smachten of Snakken naar ; 2.) to
breath ), Naar (lucht , den
-FOR(a?r,
adem) hijgen. * — v. a. Uitblazen
a.) to - AWAY one's breath, Ziln' adem
wegblazen ; 2.) to — OUT a name, Een'
naam (hilgend) lei tspreken.
Gasp, s. Snik , tn.; The last—, De laatste
snik.
to Gast, v. a. veroud., Verschrikken ,
Vervaard maken.
Gastful, etc., zie Ghastful, etc.
Gastric, adj. Tot den bulk belzoorende ,
Gastrisch ; — juice, Maagsap , o.
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GAUD
Gastriloquist, s. Buikspreker, tn.
Gastriloquy,, s. Buikspreken, o.
Gascrocele, s. Buikbreuk, yr.
Gastroraphy,, s. Toenaaijen eener wonde
in den bulk, o.
Gastrotomy , s. Opensnilden van den
bulk, o.
Gat, pret. veroud., zie to Get.
Gate , s. Poort, y r., Ingang, m. * — ,
Poort, Groote deter, y r., Hek, o.
Gated, adj. bij YOUNG, Poorten lzebbende.
Gatevein, s. Groote ader, die het bleed
naar de lever voert, Poortader, yr.
Gateway, s. Weg door eene poort,
*
Peo`, yr.
to Gather, v. a. Vergaren, Boeeengaren,
Verzamelen. * —, Inoogsten, Opzamelen, Plukken. * —, In plooilen leggen.
*—, Bekomen ; fig. to—breath , Adem
scheppen , Rene verpoozing in eenige
ongelegenheid hebben. * — , Besluiten
nit iets ; Hence you may— , Hieruit
kunt gil afizemen ; I.) to - FROM, a.)
Verzamelen of Opzamelen onder,, nit,
van ; b.) Opmaken, Besluiten ofAfleiden
van ; 2.) tO - IN , Inzatnelen ; 3.) to
TO, ale: to Be gathered to one's
fathers, Tot zijne vaderen verzameld
wooden; 4.) to — Ur, Opnemen; 5.) to
— ground UPON one , Iemand nailer komen , Iemand naderen. * —, v. n. Bileen konien , Zarnenttekken ; a.) to ROUND , Zich scharen em; 2.) CO-TO
matter, Zich tot etter =ten; to —TO
a head, Rilp worden.
Gather, s. Ploolwerk , o.
Gatherahle , adj. Af to leiden.
Gatherer , s. Gaarder. * — , Inzamelaar,
Inoogster,
VerGathering , s. Vergadering. *
, Inzameling , Collette
zameling. *
(van bijdragen). * —, Ettee tog, yr.
Gat-toothed, adj. bsj CHAUCER , Ben'
bokstand hebbende ; fig. Wellustig.
Gaud, s. veroud., Lens, (ten teeken van
vreugde gedragen ,) yr.
to Gaud, v. n. Zich verheugen. Aanm.
Dit woord , dat enkel bij SHAKSP. voorkomt , wordt ten onregte voor eene misspelling der afschrilvers gehouden.
Gaudery, s. Kleederpronk , Zwier,, m. ,
Zwierigheid , yr.
Gaudily , adv., zie Gaudy , adj.
Gaudiness, s. Zwierigheid , yr.
Gaudy, adj. Zwierig. * — , s. veroud.
of plaatselijk , Vreugdefeest , o., Dag
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van overvloed, tn., Feestmaal , o.,
Vreugdcdtsch,
to Gauge, v. a. (woinen, enz.) Peilen,
Roeijen. *—, 4/ken.
Gauge, s. Wilnroeilerspeilstok.
*
,
Standaatd, no.
Gauger, s. Wilnroeijer. *
&keepsmeter. *—, Ijk.er
Gauging, S. Wijnroeijen, o.*—,Scheeps.
meting, yr.
to Gaunch, v. a. Op schei:pe haken laten
vallen (ai.s eerie straf).
Gaunt , adj. Dun, .11.1ager.
Gauntlet, s. Ijzeten handschoen, (loll
de oude wapenrusting 5 ) in.
Gauntly, adv., zie Gaunt.
Gauze, s. Gaas , o.
Gauzy, adj. Gaasachtlg.
Gave , pret., zie to Give.
Gavel, s. veroud. of plaatsel., Grond, in.
Aanni. Ilet word: some gebruikt vast
Gabel en Gable.
Gavelet, s. veroud,, Inbeslagneming van
landerij en, yr.
Gavel-kind , s. Gelijke verdeeling, yr.
Gavot, s. soort van dans, Gavot, vr.
Gawk, s. Koekoek. *—, Zotskap, no.
Gawky, adj. Onbevallig, Lamp. —,
S. Limpettl,
Galva, s. plaatsel., Tebbe, yr.
Gawn-tree, s. Bierstelling, yr.
Gay, adj. Vrolij k , Luchtog ,
*—,
van kleuren , Levendig. —, Zwie; i7.
*
S. veroud., Sieo aad , o.
Gayety , s. Vrolijkheid , Luctigheid,
Blvheid. * —, van k,euren, Levendigheld. *
Zwievigheid, yr.
Gayly, adv., zie Gay.
Gayness, S. weinig gebruik., zieGayety.
to Gaze, v. n. Stares; , Staroogen; I. )
to— ABOUT, a.) Rondzi en, Ron dkij ken;
b.) Rip en of Zien om; a.) to — AT,
ilanstai en ; 3.) to — FORTH ON , Kijken
naar; 4.) to — ON, a.) Voortstaren ;
b.) Staten op; 5.) to — UPON, Staten
op. * —, v. a. weinig gebruik., AnnStaten.
Gaze, S. .ziatwaring, yr. * — Iletgeen
aanges-taard wo, tit.
Gazeful, adj. Staroogend.
Gazehound , s. jagtnond , die niet naar
den reek, maar naar het gezigt vetvolgt , on.
Gazes, s. Gazelle, yr.
Gazer, s. Staarder,,
Gazet, s. een Venetiaansche halve stuiret,
de ootspronkelijke ptals van eerie gazette.
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Gazette , S. Courant, yr., Nieuwspapier,o.
—0 ctiel blad, o.
to Gazette , v. a. In de courant bekend
waken.
Gazetteer, s. Courantier,
Gazingstock , s. lemand, dien men met
vingers nawijst.
Gazon, s. Zode, yr.
Gear , s. Toestei, m., Teerusting, yr.;
van hier Gewaad, a., Kleeding, vr,;
pl. Gears, Gal-eel, (van paa, den of trekossen,) a.; to Be scarce fixed in one's —
Nog niet tegt op zojn' stel zijn. * —,
bid oude schrvvers, Ding, o., Zaak, yr.
* , in khotland, KtVg,toerusting,
y r.; sole: Rijkdommen , in. oneerv.* ,
scheepsw. , touw van dile strengen,
Kardeel, o.
Gear-block, s. Kardeeiblok, o.
Gear-capstern , s. Enkel spil, o.
Geason , adj. bid SPENSER. , ZeIdzaarn.
Geck, s. baj. SHAKSP., Gek M.
to Geck, v. a. Begekken, Foppen.
Gee, int. Jul
Geese , plur., zie Goose.
Gehenna, s. Hel, vr.
Gelabie , adj. Bevriesbaar. * — , Tot
gelei to vettlikken.
Gelatin , adj. Geleiachtig. *
s. Geleistof, vr.
to Gelatinate , v. a. & n. In gelei veranderen ; van hier: Verdikken.
Gelatinous,* adj. Geleiachti,.
Geld, s. veroud., Schatting, vr.
to Geld, v. a. Snijden , Lubber;; fig.
Verminken.
Gelder, s. Lubber, Beestensnijder,m.
Gelderrose , zie Gueiderrose.
Gelding, s, een gesneden dier, bilz.
Ruin, (ge,neden henget 2 ) in.
Gelid, adj. Koud.
Gelidity , zie het rimer gebruikel. Gelidness.
Gelidness, s. Sterke koude, yr.
Golly, zie Jelly.
Grit, pret. et part., zie to Gold.
Gelt, bij SPENSER, VOOT Gilt.
Gem , s. 'fovea, Edelgesteente. * —
Knopje , Eerste uot4ruitsel, 0.
CO Gen, v. a. Met juweelen of knoppen
veraieren. * —, v. n. Eeost uitbotten.
Gemara, s. naam van het tweede deel
des Talmuds.
Gemel , s. in de wapenk., Paar, o.
Getnelliparous, adj. Tweelingen barende.
to Geminate , v. a. weinig gebruik. ,
Dubbelen.

GEM
Gemination , s. Dubbeling , yr.
Gemini, s. plur. een teeken van den dierenriem , Tweelingen , m. meerv.
Geminous, adj. Dubbel.
Geminy, s. vulg., Paar,, o.
Gemmary,, adj. Tot juweeien behoorende.
Gemmeous, adj. Naar f uweelen gelijkende.
Genimy,, adj. bij THomPsoN,Juweelachtig.
Gemote, s. veroud., Vergadering yr.
Gend'arm, s. Gend'arm, m.
Gender, s. Geslacht , o.
to Gender, v. a. Telen, Voortbrengen.
* —, Veroorzaken , Te weeg brengen.
* — v. n, Spam.
Genealogical9 adj. Geslachtrekenkundig.
Genealogist, s. Geslachtrekenkundige, m.
Genealogy , s. Geslachtrekening. * —,
Geslacl2trekenkunde , yr.
Genera, s. pl., zie Genus.
Generable, adj. Teelbaar.
General. adj. Algemeen. * —, s. Algemeen. * , Gemeen , o. * — , Algeheelheid , yr. *—, Generaal,Veldovers te,
Veldheer,, m.
Generalissimo, s. Generalissimus, Generaal-en-chef, Opperbevelhebber, m.
Generality, s. Algemeenheid , vr. —,
Algemeen, o.; Toe — of men , De menschen over het algemeen , m, meerv.
Generalization, s. Veralgemeening, yr.
to Generalize, v. a. Under algemeene
hoofden brengen, Veralgemeenen , Generaliseren.
Generality, s. weinig gebruik., Grootste
gedeelte , Algemeen, Gros, o.
Generally, adv., zie General, adj.
Generalness , s. Algemeenheid , yr.
Generant , adj. Telend , Voortbrengend.
to Generate, v. a. Telen, Voortbrengen.
Generation, s. Voortteling , Voortbrenging , y r. * , Geslacht, Menschengeslacht , o.; From— to
Van geslacht
tot geslacht.
Generative , adj. Voortbrengend, Voorttelend. *
Vruchtbaar; -- faculty
or power, Voortbrengende kracht, yr.
Generator, s. Voortbrenger,, m.
Generic, Generical, adj. (Generically,
adv.) Het geslacht betreffende , Niet tot
de bijzontiere kentnerken van enkele
soorten behoorende , Generiek.
Generosity , s. Edelmoedigheid , Grootmoedigheid. * —, Vtifgevigheid, Mildheld , yr.
Generous, adj. (Generously, adv.) Van
goede geboorte. * , Edelmoedig, Groot-
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moedig. *
Edel , Voortreffelijk. *
Vrijgevig , Mild.'—, Dapper, Bloedig.
Generousness, s., zie Generosity.
Genesis, s. het eerste bock van Mozes ,
Genesis, yr.
Genet, s. een klein schoon Spaansch
paard , Hit, m.
Genetisliacal , adj. Betrekkelijk de sterrewigchelatij.
Genethliacs, s. pinr. Sterrewfgchelarij,
Voorzegging van iemands lotgevalien ,
nit den stand der stert en iemands geboorte , yr. ( yr.
Genethlialogy, s. Sterrewigehelarijkunde,
Genethliatic, s. Stetrewigchelaar,, Horoskooptrekker,, en.
Geneva, s. Jenever, Genever,, on.
Genial, adj. (Genially, adv.) De voortteling bevorderend. * —, Ve, yrolifleend,
Verlevendigend. * — , bij oude schrijvers,
Natuurlijk , Ingeboren.
Geniculated , adj. Met gewrichten ,
Knoestig.
Geniculation, s. Knoestigheid, yr.
Genie, s. veroud., zie Gsnio.
Genie, s. man van eerie bijzondere geestgesteldheid , Genie,o., Man van genie, tn.
Genital, adj. Tot de voortteling behooreside.
Genitals, s.
Teeldeelen, o. meerv.
Genicing , zie Jennetiug.
Genitive, adj. Van den tweeden naamval;
— case , of : * , s. in de Latijusche
spraakk. , Tweede naamval , Genitivus , m.
Genitor, s. Teler,, Voider, m.
(o
Geniture , s. Geboorte, y r.; fig. Ontstaan,
Genius, s. Geleigeest , BeAshertngeest, m.
* — , Genie, o., lemand van bui terigemeene bekwaamheid , m. * —, Genre,
o., Uitmuntendheid van geestvermogens,
y r.; oak : Bijzondere at,nleg, Aanm.
In den zin van Beschcringeest is het
meerv. Genii, in de overage beteekenissen
Geniuses.
Gent, adj. bij SPENSER. , Bevallig, Aangenaam.
Genteel. adj.(Genteelly, adv.)Besehaafd,
Beleeld , Fatsoenlijk.* — , Bevallig.*—,
Welgekleed.
Genteelness, s. Beschaafdheid , Bevalligheid. * — , Fatsoenlijkheid , yr.
Gentian, s. eerie plant, Gentiaan, yr.,
zie Felwort.
Gentianella, s. Gentiaan, y r. * — ,
Hemelsblaauw,, Korenblaauw,, o.
Gentile , adj. Tot ten yolk, geslacht, fa-
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tnilie behoorende. *
s. Iemand van
eene natie. * —, Heiden, m.
Gentilesse, s. in HUDIBRAS, zie Complaisance.
Gentilish, adj. MILTON, Heidensch.
Gentilism, s. Heidenclom, o.
Gentilitious, adj. Ann een yolk of Ann
een geslacht bijzonder eigen. * , Erfelijk, Erf .. .
Gentility, s. Fatsoenlifkheid. * --, Bevalligheid , yr. * , Fatsoenlijke tieden. *
oude schrifrers , Ileidenen, m. meerv., Heidendom, o.
to Gentilize, v. n. Een heidensch leven
leiden.
Gentle, adj. Van goede geboorte, (schoon
niet adellijk,) Fatsoenlijk, Deftig. *—,
Zacht, Niet streng. *—, Vreedzaam. *—,
5. bij SHAKSP., Fatsoenlijk man, m. * —,
bij Jz. WALTON , soort van Worm.
to Gentle, v. a. Fatsoenlijk inaken, Use
een' geringen stand verheffen.
Gentlefolk, s., dock meestal Gentlefolks,
plur. Fatsoenlijke lieden, Vs. meerv.
Gentleman, s. Fatsoenlijk man. *
Hoer, In.
Gentlemanlike, zie Gentlemanly.
Gentlemanliness , s. Ilatsoenlükheid, yr.
Gentlemanly, adj. Een' fatsoenlijk' man
betamende, Fatsoenlijk.
Gentlemanship, zie Gentleship.
Gentleness, s. Goede geboorte.
*
,
Zachtheid, Zachtaardigheid , yr.
Gentleship,s. veroud., Fatsoenlijkheid,
Gentlewoman, s. Fatsoenlijke vrouw,
Dame, yr.
Gently, adv., zie Gentle.
Gentoo, s. Hindostanner, tn.
Gentry, s. Goede geboorte, yr. *
Fatsoenlijke stand, m.
Genuflexion, s. Kniebuiging, yr.
Genuine, adj. (Genuinely, adv.) Echt,
Niet nagemaakt.
Genuineness, s. Echtheid, yr.
Genus, s. (p1. Genera ,) Geslacht , (in
tegenst. van Soort,) o.
Geocentric, adj. van eene planeet, Ilet
zelfde middelpunt met de aarde hebbende.
Geodaesia , s. Vlaktemeting, yr.
Geodaetical, adj. Van de vtakiemeting.
Geode, s. Aardsteen,
Geognost, zie Geologist.
Geognostic, adj. Van de Geognosy.
Geognosy, s. Kennis yanhetgene de korst
der aarde uitinaakt, Geqnosie , yr.
Geogonic, adj. Geogonisch.
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Geogony,, s. Leer van de vorming der
aarde, Geogonie, yr.
Geographer , s. Aardrijksbeschrilyer,
AararOskundige,
Geographic , Geographical, adj. (Geographically, adv.) Aardrijkckundig.
Geography , s. ilardriikskunde. * —,
Aardrijksbeschrijving, yr.
Geological, adj. Geologisch.
Geologist, s. Aardkenner, Geoloog, m.
Geology , s. dbeschriiving , Geolegie, yr.
Geomancer,, s. Horoskooptrekker,
Geomancy, s. Heroskooptrekken, o.
Geomantic , adj. Horoskooptrekkend.
Geometer, s. Neetkunstenaar,, Meetkundige, us.
Geometral, Geometric, Geometrical, adj.
(Geometrically, adv.) lileetkunstig.
Geometrician, s., z ie Geometer.
to Geometrize, v. n. De meetkunda beoefenen.
Geometry, s. Illeetkunde, yr.
Geoponical, adj. Landbouwkundig.
Geoponics, s. pl. Landbouwkunae , yr.
George, s. een brood, zie op Brown.
* —, St. iforisbeeld, o.
Georgic, s. Landgedicht, o. *
adj.
Den landbouw betreffende.
Geotic, adj. Betrekkeeijk de aarde.
Geranium, s. Geranium, yr., Kraavvogelbek,
Gerent, adj. Dragend.
Gerfalcon, s. Giervalk,
Germ, s. Kiem, yr.
German, adj. Uit de zelfdekiern of stain;
van hier Verwant ; — TO , Vet want
met ; 1.91Z017d., alc: A cousin —, Een
voile neef of nicht. * , s. veroud.,
Breeder. *—, Voile neef, tn.
Germander, s. illanderkruid, o.
Germin, s., bij SHAKSP., zieGerm.
Germinal, adj. Pan eene kiem.
Germinant, adj. Kiemend, Spruitend.
to Germinate, v. in. Ontkiemen, Uitv. a. Doers kiernen.
spruiren. *
Germination , a. Ontkieming , Uitspruiting, y r. *—, Klemajd. *—, Groei,m.
Gerocomy,s. Leefi egel voor oude lieden,m.
Gerund, s. in de Latijnsche spraakk.
Gerundium, o.
Gest, s. veroud., Daad, Vertooning, yr.
* —, Dagboek , (van de refs des konings,) o.
Gestation, s. Dragt (van de Yrucht in
de baarmoeder), yr.
Gestatory, adj. Drargbaar.

GETT
Gestic, aclj. Van de gebaren. *
zie
Legendary.
to Gesticulate , v. n. Gebaren waken.
*-, v. a. In gebaren nabootsen , Napen.
Gesticulation , s. Gebarenspel, 0.
Gesticulator, s. Gebarenmaker, m.
Gesticulatory, adj. Van het gebarenspel.
Gestor, s. veroud. Verteller, m.
Gesture, s. Gebaar, o., Gebaren , o.
meerv.
to Gesture, v. n. veroud., Gebaren maken.
to Get, irr. v. a. Krijgen, Bekomen.
*-, Verb ijgen. * , I'Vinnen. *
Vatten; to - a cold , Koude vatten
I have got it, Ik beb het gevat , begrepen. *-, met een ander werkw. in bet
veil. deelw.,Deen, Laten ; I shall get another bottle drawn for you, Ik zal eene anWere fiesch voor st doen tap/ en. *
- , met ondersch. bUvoegsels in
sneer of min afwilk. beteek., als : a.)
tO - a thing ABROAD, lets verbreidat,
verspreiden, uitstrooijen, onder de menschen brengen, openbaar makers; 2.)
to - AWAY, a.) We gkrijgen ; b.)Wegbrengen , Wegvoeren ; c.) Weglokken ;
3.) to - BY, a.) Verb-I./gen door; b.)
to - BY heart, Van buiten leeren;
4.) to - DOWN, a.) Naar beneden
,krijgen, Neérkrijgen; b.) Omkrijgen ;
c.) Doorkrijgen, Binnen krijgen, Dossslikken; d.) Brengen (tot, TO); 5.)
to - a thing FROM, a.) lets afkrijgen
van ; b.) Lets krijgen, bekomen o f erlangen van; 6.) to - IN, a.) Inkrijgen, Binnen krijgen; b.) Inhalen , Inbrengen, Inzarneten; 7.) to - INTO,
Brengen of krijgen in; 8.) to - a
thing OF one, Lets van iemandkrijgen;
to - the better OF one, De overhand
over iemand krijgen, Hem voorkomen ;
to - the wind OF one, Iemand den
wind afwinnen; D. ) to - OFF, a.)
Wegkriigen; b.) Kwijt raken ; c.)
Loskrijgen, Er afkrijgen ; to.) to ON, a.) Aankrijgen ; b.) Aantrekken,
4andoen; c.) Brengen of Krisgen op ;
x I.) to - OUT, Er nit krijgen; 12.)
to - OUT of, Krijgen nit; 13.) to
-OVER,
a.) Overkrijgen; b.)Overhalen;
14.) CO - THROUGH, a.) Er door krijgen of brengen; b.) Krijgen door; 15.)
to - one TO (come), Iemand bewegen
em to (komen); to - one's self TO
A., Zich in aller ijl haar A. begeven;
16.) tO - TOGETHER, Bisieen krijgen,
Zamenbrengen ; 17.) to - UP , a.)
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0 mhoog krijgen; b.) Uit het bed krijgen,
Doen opstaan ; c.) Tot stand brengen ;
Vervaat diger; ; He got UP a subscription for her , Hij opende eene inschrifving voor haar ; The females got UP
a fire, De vronwen legden een vuur aan ;
18.) to - a woman WITH child, Eene
vrota. b ezwangeren. * -, v. n.
?PCB, Geraken; We got to shore, Wij
kwamen aan land; As soon as I got
into Holland , Zoo dra ik in Holland
imam; to - into fashion, In zwang
komen. * Zich begeven, Zich vervoegen ; She got in her chariot, Zij begaf zich in haar rijtuig. * , met onderscheidene bijvoegs. in sneer of min
afwijkende beteek., als i.) to - ABOVE,
a.) Komen boven : b.) Te boven komen,
Overwinnen ; c.) Overtreffen; 2.) to
- ABROAD, Bekend worden; 3.) to ALONG, a.) Voortkomen; b.)Vorderen,
Vol deriver? makes); 4.) tO - AMONG,
Komen of Geraken onder ; 5.) to AT, a.) Bereiken ; b.) Bekomen, Krijgen ; 6.) to - AWAY, Wegkomen,
Weggaan, Zich wegpakken, Afdruipen;
7.) to - BACK, a.)Tes log komen ; b.)
Terug keenest; 8.) to - BEFORE, a.)
Konen nor; b.) Voorkomen ; 9 .) to BEHIND , a.) Konen achter ; b.) Ashterraken ; so. ) to - BETWEIN, Komen of Geraken tusschen ; i I. ) to DOWN, a.) Beneden komen, Afkomen ;
12.)Alstappen; 12.) tO - FORWARD,
a.) Voortkomen, Voorwaarts komen; b.)
Voortfromen, Vorderen, Vorderingen waken; 13.) to - IN, a.) Er in komen ;
b.) Binnen komen; 14.) to - INTO,
Komen of Geraken in; 15.) to - OFF,
a.) Wegkomen; b.) Er af komen ; c.)
Afkomen, Ontsnappen, Ontkomen ; 16.)
to - ON, a.) Voortkomen ; b.) Vorderen ; c) Komen of Geraken op; 17.)
to - OUT, Er nit komen of geraken ;
18.) to -- OUT of, Koine's; of Geraken
slit; 19.)10 - THROUGH , a.) Komen
of Geraken door ; b.) Er door komen,

Zich er door reddest; c.) Ten einde
brengen , Voltoosien, Volbrengen; 20.)
to - TO, Aankomen te , Bereiken ;
21.) to - UP, a.) Naar boven komen ;
b.) Opstijgen ; c. ) Opgaan, Opkomen ;
d.) Opstaan, Het bed verlaten; 22. )
to - UP AGAIN , Herstellen, Er weer
boven op komen.
Getter, s. Die krijgt, enz. * -, Teler,
Mader, m.
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Getting, s. Verkriiging *—, hetgeen meal Gibbosity, s. weinig gebruik. ,
Bultigheid, yr.
*
door ztjn beroep y erdient , Verdienste,
Cybbons, adj. Uitpuilend. * —, Bultig,
* — , Voartbrenging, vr., als
This child is not of his —, Dat kind Gebogcheld.
Gibbousness, s. Uitpuiling. *—
is van hem niet.
vr.
Gewgaw, s. Po:'ieng"ed, o. *
adj.
Gibcat, s. Oude kater, m.
Onbeduidend, Nietzg.
to G.be , v. n. &him , e 11 ; to - AT,
Gliastful, adj. bij SPENSER, Akel;g.
, v. a.
Schimien
Op, Beschzinpen. *
Ghastfully, adv. bij Po p E, Akelig, SchrikBeschimpen , Smadellik bejegenen.
kelijk.
Ghastliness, s. Akeligheid. * Dood- Gibe, s. Hoon, Smaad, tn.
sche bleekheid, (als van eene spookver- Gibelline , zie Ghibelline.
Giber, s. Schimper,, Spotter, m.
schijning,) yr.
Ghastly, adj. , Doodsch bleek , Akelig, Gibingly, adv. Schimpend, Smadelijk,
lJzingwekkend; — WITH, Afichu- Honend.
Giblets, s. Afval (van eene gans of eendwelijk door.
Ghastness, s. bij SuAKsp., zie Ghastli- vogel), in.
Stoic,
s. Schippersboom. *
ness.
waarmede men Wilde dieren bekampt,
Gherkin , s. ilgurkje, o.
Ghibelline, s. lid van zekere partij your adv , zie Giddy.
Onbeden keizer en tegen den pans , Guibel- Giddiness, s. Duizeligheid. *
Dar telhcid, yr.
stenaigheid. *
lien, in.
Ghost, s. Geese, ns.„ Ziel, yr.; to Give Giddy, adj. Duizelig; — WITH, a.)
up the —, Den geese geven, Sterven. Duizelig van ; b.) Bedwelmd door. *—,
* — , Geest, no., Spook, o. * —, in de Snel ronddraaijend. * — , Onbestendig.
Ildeltuitig, Onbedachtzaam. *--,
godsd., ale: The Holy —, De JIellige *
Dartel, Los.
Geest , (derde persoon der DrieeenGiddybrained, zie Giddyheaded.
heid,)
too vr.
Ghostiiness, s. Geertelijkheid, (als te- Gidctyhead, s. Loshoofd,
Giddybeaded, adj. Iftleltuitig.
genst. van ligrhamellikheid,) yr.
Giddypaced, adj. Ongestanig van tred.
Ghostly, adj. Geesteliik Nies. en vr., DolNiet vleefehelük. *—, Geestelsek, Giddypate, s. Loshoofd,
leman,
De vdsdienst betreffende.
Giathbleux, s. pl. veroud., Beenen. * — , to Gie, v. a. bij SPENSER, zie to Guide.
Gier-eagle, s. Gierarend, m.
Beenwapenen, o. meerv.
Gif, int. veroud., zie If.
Giant, s. Rens ,
Giantess, s. Reuzin, yr.
Gift, s. Gift, Gaaf, Gave, vr.,Geschenk,
Giantlike , Giantly, adj.
Reusaehtig. o. * Begeving, yr. ; This living
is in the king's —, Die plants stunt ter
Aanm. Giantly komt zelden voor.
Giantry, s. .Reuzengeslacht, o., Reuzen, begeving des konings. *—, Gave, Gaaf;
Begaafdheid, yr.
m. noeerv.
to Gift, v. a. Begiftigen, Begaven.
Giantship, s. Reusachtigheid, yr.
Gib, s. veroud., Kater, m.
Gifted, adj. Begaafd ; Our — people,
Onze geestdi
Gib, s, scheepsw., zie Jib.
to Gib, v. n. veroud., zie to Cater- Giftedness, s. Dweeperij , Geestdrilyewaul.
rij, vr.
Gibbed, adj. veroud., zie Having been Gig, s. Draaitol. * —, Harpoen , m.
caterwauling.
* , Sfees , (met len panrd ,) yr.
*—, Scheepsboot, Boot, y r., zieWherry.
to Gibber, v. n. bij SHAKSP., Barvensch,
*—, Onbedachtzaam mebje , o., zie
Kramerlatajn, Gaauwdieventaal spt eken.
Gibl)erish, s. Kramerlatijn. o., Gaauw- ook Jig.
Reusachtig.
Gigan Lean ,
adj.
*_,
dieventaal, Yr., Bargoensch, o.
Gibbet, s. Galg, (zeker strafwerktuig,) Magtig.
Gigantic, adj. Reksachtig.
V. "—, Dwarsbalk, In.
to Gibbet, v. a. Hangen, Ophangen, Ann to Giggle, v. n. Ginnegabben, Ginnede galg hangen. — , Ann een' gappen , Dartel lagchen , Ginniken,
dwarsbalk hang, to.
Grinniken.

GIGG
Giggle, s. Geginnik , o.
Giggler, s. Ginniker, m., Ginnikster, yr.
Giglot, s. veroud., Ligt, meisje , o. *—,
adj. veroud., Ligtzinnig , Onbestendig.
Gigot , s. Lendengebraad. * , Lendenstuk , o.
to_ Gild , irr. & reg. v. a. Vergulden; to
- OVER Vergulden.
Gilder, s. Vergulder. * —, Gulden, m.,
zie Guilder.
Gilding, s. Verguldsel. *—,Vergulden, o.
Gill, s. van visch, Kieuw, Kaak *
Lel, (onder den bek van hoendeien). *—,
Spleet , Gleuf, yr.
Gill, s. zekere vochtmaat , vierde van
een pintje, Mudsje, o.
Gill, s. 4ardveil. * — Aardyeilbier, o.
Gill, s. boert., Vrouw,, yr.
Gillhouse, s. Hi POPE, Bierhuis, (zie
Gill,) o.
Gillian, s. Ligtekooi, yr.
Gillyflower, s. nailer, m., Lakooi, yr.
Gilt, pret. et part. voor Gilded. Aanm.
"Ps part. is het meest in,gebruik. *_,
s. bij oude schrijvers , Verguldsel , o.
Gilthead, s. een vicch, Goudbrasem, m.
*—, een vogel, Goudkop, an.
Gilt - tail, s. een worm met een' gelen staart.
Gim, adj. veroud., gemeen of plaats.,
Net, Proper.
Gimcrack, s. weleer: Nette jongen, tn.
* thans: Beuzeling , riardigheid, yr.
Gimlet, s. Schroefboor,, yr.
Gimmal, s. Machinerie, y r., Drijfwerk,o
Gimmer, s. veroud., zie Gimmal.
Gimp, s. soort van Zstden band of lint.
* —, adj. veroud., Net , Proper.
to Gin, v. a. veroud., zie to Begin.
Gin , conj. plaats., Indian.
to Gin, v. a.In een' sttik, enz.vangen.
* (Katoen) van de zaadhuisjes zuiveren.
Gin, s. Val, yr., Strik , Vast, ik , m.
* — Duimscrtroef of Scheensehroef,
(zeker piinigingswerktuig,) 37/". * -,
soon van Pomp.
Gin, s. (zamentr. van Geneva ,)Jenever,
Genever,, tn.
Ginger, s. Gember, yr.
Gingerbread, s'. Zoete koek , Keek,Kruidkoek , m.
Gingerly, adv. bijna veroud., Zachtjes,
Met belsoedzaamheid.
Gtngerness, a. Kieschheid,Voorzigtigheid,
Omzigtigheid, yr.
Gingham, s. zekere stof, Ghinghan, o.
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Gingival, adj. Tot het tandvleesch behoorende.
to Gingle, v. n. Klinken • to - DOWN
.flf klinken, Aframmelen. * —, in het
spreken , Uithalin, Met gemaaktheid
uttspreken. * — , v. a. Doen klinken.
Gingle , s. Geklink. * Geramtnel, a.
Ginglymoid, adj. Van eerie scharnierachtige lidvoeging.
Ginglymus', s. Scharnierachtige lidvoeging , yr.
s. Hit, tn., zie Nag. (yr.
Ginseng, s. een Amerik. wortel, Ginseng,
to Gip , v. a. van hating , Uitnemen.
Gipsy, zie Gypsy.
Giraffe, s. Giraffe . yr., zie Camelopard.
Girandole, s. Isooge armblaker, Girandole , yr.
Girasole , a , zie (Herb) Turnsol. *— ,
zie Opal stone.
to Gird, , irr. et reg. v. a. Omgo.rden ,
Aangorden , Gorden. * — , Omt 2:igen ,
Omsingelen. * Berispen, Beschimpen ; a.) to—one ABOUT , lemand onagarden ; 2.) to— IN, a.) Ingorden; b.)
Kleeden in; 3.) to - WITH, Gorden
met. * —, v. n. bid
Gird, s. veroud., Verwijt, o., Schimpschoot, Keep. * Auk, Hort , tn.;
By fits and by girds, Met horten en
stooten.
Girder, s. Bindbalk , Hoofdbalk. *
veroud., Spotter, m.
Girdle, s. Gordel. *
Omtrek. *
Dierenriem , m.
to Girdle, v. a. Gorden; to —one ABOUT,
Iemand omgeyen.
Girdler, s. Gorder. *—,Gordelmaker, m.
Gire , zie Gyre.
Girl , a. Me:4e , a., Jonge dochter, yr.
* — , bijlagers, Reebok van twee jaar, m.
Girlhood, s. IVIeirjesjaren, o. tneerv.
Girlish, adj. (Girlishly, adv.) Meisjesachtig.
Girlishness, s. Meisjesachtigheid, yr.
to Girn, v. n. veroud., zie to Grin.
Girt, 'pret. et part., zie to Gird.
Girt, s. scheepsw., Omtrek (van een'
mast of rondhout) m.
to Girt, v. a. Gorden, Otngeven; to —
a sail, Een zeil garden; to — a tree ,
Den omtrek van een' mast meten.
Girth, s. Buikriem (van een paard).
—, Band. *
Omtrek, m. *
scheepsw., Ruimte, die een schipnoedig
heeft om to zwaaijen, yr.
25
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to Girth , v. a. (hetpaard) Den buikriem
aandoen.
Girt-line , s. scheepsw., Uithaler,Tripper,
Gording, (aan den top van den
mast, bij het overleggen van het tuig ,)
yr.; — of the sheers, joltouw van een'
bok, o.; — of the stay, Hanger van
den speeltakel, tn.
Give , zie Gyve.
to Give, irr. v. a. Geven, (Schenken of
Nededeelen of Ter hand stellen, enz.;)
zie Geyer) in bet andere deel. * —,'in
nog ruimere beteek., bij onderscheidene
spreekwijzen, als: to — the lie, Het
Iemand heeten liegen; to — evidence,
Eene getuigenis efleggen; to — one's
love, one's respects, one's service, Iemand (in eenen brief, U./ wifze van
pligtpleging) yerzekering doen van
vriendschap , van eerbied , van dienstvaardigheid ; My mind gives it me, Mijn
hart zegt het mij; to — ear to, a hearing
to, Het oor leenen; to — one the oath,,
Iemand den eed afizemen; to—one a
faller, Iemand doen vallen; to—ground,
Zwichten, Toegeven ; to — way, Inzakken; ook Zich overgeven aan, Zich
laten wegslepen door. *—, bijschepel.,
als: to — the ship's way, Opgeven, op
Welke streek men moet aanleggen; to —
a boat topping, Krengen; to —a bream,
(eon schip) Brandon; to— more headway, De vaart vermeerderen; to — the
stroke, (bij het roeljen) Den slag aangeven; to way together, Gelvk roei*—, met onderscheidene bifroegs.
in meer of min afivOende beteek., ale:
to-ABOUT, Rontigeven ; 2.) toAGAIN , a.) Weder of Nog eens geven;
b.) Terug geven ; 3.) to— AWAY, a.)
Weggeven, Wegschenken; b.)Afstaan;
c.) Laten liggen (voor dood , FOR dead);
4.) to — BACK, a.) Terug geven, Wedergeven ; b.) Doer; verliezen; 5.) to FORTH , a.) Geven (wetten 5 laws); b.)
Vertellen; c.) Openbaren, Bekend maken; 6.) to — a.) Ingeven, Opgeven,,
Geven; to - IN one's name, Zijn' naam
opgeven ; b.) Laten varen; c.)Aflaten,
Laten varen; 7.) to — INTO, Geyer' in;
8.) to — ouT a.) Uitgeven ; b.) "Iankondigen ; c.) Beweren; d.) Van zich
geven; 9.) to — O V ER, a.) Opgeven,
Vaarwel zeggen, Laten varon, Er aan
geven ; b.) Zich overgeven (aan, to),
Zich laten wegslepen (door, to); c.)
Opgeven (een' zieke voor onherstelbaar);
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d.) Verlaten ; no.) to— UP , a.) Overgeven , 4/geven , 4fitaan (atm, to);
b.) Opgeven , Laten varen ; c.) to
for lost, Verloren geven ; d.) to -UP
a thing FOR another, Jets vooriets
-UP
antlers verwisselen; e.) to - UP , Opgeven , Indienen ; f) to -- one's self
UP , * ) Ziclz verloren geven; . *) Zich
onherstelbaar * v. n. van
het weder, Ontlaten. * — , 11-7ijken,
ToegLven. * —, met onderscheidene bijvoegsels in meer of min afIviikende beteek., alt : I. ) to - BACK, Terug keer en , Terug treden,,Wziken, Deinzen;
2.) t0-IN, Woken; 3.) to - INTO,
Aannemen, Instemmen met ; 4.) to OFF 5 a.) Ophouden ; b.) Nalaten; 5.)
to — ON, UPON, Aanvallen, Aunvallen
op ; 6.) to — OUT , a.)Verkondig en; b.)
Ophouden; 7.) to — OVER, Ophouden,
Uitscheiden ; 8.) to — UNTO,
men.
Given, parr., zie to Give,
Giver, s. Giver, m., Geelster, yr.
Giving, s. Geven, o.
Giving-out, s. Bekendmaking, yr.
Gizzard, s. Maag (van eenen vogel), yr.;
fam. He frets his—, Ilij breekt ztjn hoofd.
.Glabricy, s. Gladheid, yr.
6-labrous, adj. Glad.
Glacial, adj. Bevroren.
to Glaciate, v. n. Tot ijs worden, Bevriezen.
Glac i ation, s. Bevriezing, yr.
Glacier, s. IJsberg ,
Glacious, adj. Ijsachtig.
Glacis, s. in de vestingb., Glacis , o„
Glad, adj. Blijde , Vrolijk; n.) to Be AT a thing, Zich verheugen over lets ,
Zich verblijden in iets ; 2.) to Be — or
a thing, Blijde om of over lets zijn; 3.)
to Be— TO a.) Blijde zijn to (zien, see);
b.) Aangenaam zijn aan (iemand, one);
4.) to Be WITH a thing, Zich over
of in iets verheugen.
to Glad, v. a. veroud., Blijde tnaken.
* — ,v. n. Vrolijk zijn.
to Gladden , v. a. Vervrolijken, Vrol(jk
maken, Verblijden. Cm.
Gladder, s. bif DRYDEN , Vervroliiker,,
Glade, s. Opene plaats in een bosch ,
(Laar,) yr.
Gladen,Glader, s. veroud., zieSwordgrass.
Gladful, adj. veroud., zie Glad.
veroud., zie Gladness.
Gladfulness,
Gladiate, adj. Zwaardvortnig.
Gladiator, s. Zwaardvechter,, tn.

GLAD
Gladiatorial , Gladiatory, adj. Van de
zwaardvechters.
Gladiature , s. ongebruik., Zwaardvechten , o,
Gladly, adv., zie Glad.
Gladness , s. Blijizeid , Vroltikheid , VT.
Gladsome, adj.( Gladsomely, adv. ) Blijde,
Vrolijk.
Vrol ijkhe id, vr.
Gladsomeness,
Glair, s, Wit (van een ei), Eiwit, o.
to Glair, v. a. bij boekb., Eiwitten.
Glance , s. Glans, m., Flikkering, yr.
Blik, Lonk, Oogopslag, m.; A — AT,
Een blik op.
to Glance, v. n. Schitteren, Blinken,
Flikkeren. * — , Met eenen oogopslrg
, ilispringen ,
aanzien. *
stniten, "Ifschampen. * , 1"sn ter
zü'ele gispen, Met schimpschoten berispen ; I.) to- ABOUT; Rondgluren; 2.)
CO - ALONG, Raken; 3.) CO - AT, Len'
vlugtigen blik slaan op; b.) Toes pelen
of Zinspelen op ; c.) Schimpen of Smalen
op; 4.) to - AWAY, Afschampen (van,
from); 5.) to - DoWNWARDS , Naar
bene en zien, Ne,lerkijken; 6.) to ON i■ UPON, a.) Even aanraken; b.)
Oppervlakkig behandelen, Los heenloo
pen over; c.) Doorbladeren ; 7.) to
Overzien, Inzien; 8.) to -OVER, ROUND , Rondgluren ; 9 .) to — UP, Opzien. * — , v. a. Oppervlakkig beroeren, Van ter zijde raken ; The bail did
but — the skin , De kogel raakte maar
even langs de huid.
Glancingly, adv. Ter loops, hi het voorblikaan.
Gland , s. Klier, yr.
Glandered , adj. Droezig.
Glanders, s. pl. bij paarden, Droes,m.
Glandiform, adj. Kliervormig.
Glandular, adj. Tot de klieren behoorende, Klieren bevattende, Klierachtig.
Glandule , s. Kliertje, o.
Glandulosity,, s. weinig gebruik., Vergaderingvanklieren,Klierachtigheid,vr.
Glandulous, adj. weinig gebruik., Klierachtig.
to Glare , v. n. Blaken, Sterk schitteren.
* —, Wild om zich been zien. * ,
Eene to bet oog loopende vertooning maken ; I.) to — OVER , filet groote oogen
aanzien; 2.) to UPON, Aanstaren ,
Aangapen, Met groote oogen aanzien;
3.) to — WITH, Stralen of Schitteren
, v. a. Stralen , Uitstraran. *
len.
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Glare , s, ,Verblintlende glanc.*—,Wilde,

doordringende blik, tn.
Glareous , adj. Kleverig.
Glaring, adj. I'm bet ong loopend; A —
c,ime , Eene schreeuwende aisdaad.
Glaringly, ad v. Openlijk, Schreenwend.
,
Glass , s. Glas , o. .
( Looking —, ) Spiegel, 17Z. * - adj.
Glazers , Van glas.
to Glass , v. a. bijna veroud., In glas
zetten. *
Verglazen.
Glass-beads, s. pl. Glaskoralen, yr. ram
Glassblower, s. Glasblazer, m.
Glassbubble , s. Giazen kolf, m.
Gla-scoach s. Huurkoets, , vi., !herrijtuig , (voor eon' dag of eon' kortett
tijd,)o.
Glass-full , s. Glas-Vol, o.
GlassFurnace , s. Glasblazersoven, m.
Glassp,azin.7„ adj. Gaarne in den si)iegel
ziende; fig. Ingebeeld.
Glasigrincler, s. GlarsWper, m.
Glasshouse, s.- Glacblazerij, vr.
Glassiness , s., zie Vitreousness.
Glassmaker,, s. Glasblazer, m,
G l assman s. Glasverkooper, m.
Gl assm et al , s. Glasstoffe in den staat van
smelting, vr.
Glass-plate, s. Plant glas, vr.
Glass-shop , s. Glaswinkel , tn.
Glass-trade, s. Glashandel , tn.
Glass-ware, s. Glaswerk , o.
Glasswork, s. Glasfabriik , yr.
Glasswort, s. Glaskruid, o.
Glassy, adj. Glazen. Glasachtig.
Glastonbury-thorn , s. soort van mispelboom.
Glauber , s. Glauberzout , o., thans:
Sulphate of soda.
Glaucoma, s. Graanwe staar, yr., zie
Pearl-eye. (o.
Giave, s. bijSPENsER , (Breed)zwaard,
to Glaver, v. n. veroud., Vlefien,
flooijen.
Glaverer,, s. veroud., Vleijer, m.
to Glaze, v. a. Met glas glazen voorzien. *
Verglazen ; fig. to — WITH
Met (lets schitterencic) bedekken.
Glazier, s. Glazenmaker, tn.
Glazing, s. Glazuur.*—,Glazenmaken,o.
Gleam, s. Schittering, Flikkering, yr.
to Gleam, v. n. Flikkercn , Schitteren.
Gleaming, s. Flikkerin , yr.
Gleamy, adj. Fiikkeren
to Glean , v. a. & n. Aralezen , Naoogsten. * —, Oprapen, Opzamelen; toFROM , Verzarnelen van, Opzamelen nit.
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-- on, Eikkcren op ; 2. ) to — OVER ,
Glean , s. Nalezing , y r., Naoogct,m.
Flikkeren over; 3.) to- WITH, IlikGleaner, s. Nalezer,, Die naorg,t m.
Gleaning, S. Nalezing , .Naoogiting, yr. keren van.
IVagelezene , Nageoog,tc , 0 N a- Glimmer, s. Sc zemerzng , vr., c,emer*
, eene dell=
ticht, Fiikkes licht , o. *
oogst
stof, Glimmer , 111 .
Glebe, s. Grond , 112., Land, o., Bodem.
Grondei gendom van eene pas- Glimmering, s. Schemering , yr.
Glimpse , s. Schemering. * ,
tors,' , rn.
ring , yr.; fig. als I got but a — of it,
Glebous, Gleby, adj. Aardachtig.
lb heb het slechts suet eenen oogslag
Glede s. Hoendergier, nu.
Glee , s. Vrolifkhezd , rerlustiging , yr. gezien.
Gleed, s. veroud., Geglommen kuol, yr. to Glimpse , v. n. Zich flikkerend vertoonen , Flikkeren.
Gleeful, adj. Vrolfik.
to Gleek, v. n. veroud., Spot ten ; to - Glist , s. Glimmer, on.; zie Muscovy glass.
to
Glisten , v. n. Glinsteren ; to — WITH
Bespetten.
AT ,
*—, Scherts, pleasure, Van vergenoegen stralen.
Gleek, s. veroud.,
y r. * , Spot, in. * —, ekes- kaurt- to Glister, v. n. Glimmen, Blinken; prov.
All is not gold that glisters, 't Is al
spel.
gees good, dat blinkt.
to Gleen , v. n. veroud., Schijnen.
Glister, zie Glitter.
to Gleer, v. n. Glinsteren , lzuken.
to Glitter, v. n. Flikkeren, Blikkeren ;
Gleesome, adj. veroud., zie Gleeful.
to - AT, Vonkelen bij ; 2.) tO Loopende
dunne
etter
nit
eene
Gleet , s.
WITH , Van wijdsche praai schittei en.
wonde , tn.
Sclzeonschijnend zijn.
to Gleet , v. n. Zachtjes aflorlen, gel4jk
[literde dunne etter eener wende ; to-DOWN, Glitter, s. Luister,, Glans,
schoonschijnendheid
, yr.
Afloopen , Ajdroppelen.
Glitterand, adj. veroud., Flikkerend.
Gleety,, adj. Dun etterend.
Glittering, adj. Schitterend.
Glen , s. Dal, o., Vallei , yr.
Glene, s. Oogholte , y r. *--, Oogappel, Glitteringly, adv. Net niterlsike schoonschijnendhe id.
* — , zie Socket.
to Gloam , v, n. veroud., Somber zijn.
Glew, zie Glue.
Glib, adj. Glad, Glibberig. * —, Rad to Gloan , v. n. Gluren , Ter zvde zien,
Lonken.
van tong.
SUAKSP., Lubben , to Gloat, v. n. De oogen opspalken, 'Stato Glib , v. a.
ren ; a. ) to — FOR, Met opgespalkte
S nil d e n.
Glib, s. veroud., Bos Naar over de oogen,m. oogen zocken Haar; 2.) to — oN, didnstaren; 3.) to — ovER, Overzien ,
Glibly, adv., zie Glib, adj.
Doorzien.
Glibness, s. Glibberigheid , yr.
t.)
toGlobard,
s. Glimworm, tn.
n.
Glidden,
Sullen
;
to Glide , v.
ABOUT,, a.) Rom/Olden ; b.) Glijden Globated, adj. Klootvormig.
con ; 2.) to - AMONG , Gifiden tusschen; Globe, s. Kloot, Bol. * —, Aardkloot,
3.) to — BACK , a.) Terug ; b.) sn. * — , Globe, (Aardglobe of HemelTerug sluipen ; 4.) to - BY , a.) Glif- globe,) yr.
den voorbij ; b.) Voorbij glijden 5.) to to Globe, v. a. bil MILTON, zie to Conglobate.
DOWN, a.) Arglijden; b. ) 4filuiten;
6.) to — FROM , Sluipen nit, 0 n gemerk t Globe-amaranth, s. Knoopamarant, yr.
s. Kogeldiertfe, o.
Globe-animal,
Ingli;den
;
verlaten ; 7.) to — IN, a.)
b.) Ongesnerkt binnen sluipen ; 3.) to Globe-artichoke, s. Bolartisjok, yr.
Globe-daisy, s. Blaauw madeliefje , o.
- PAST , Foorbij sluipen ; 9.) to
THROL nn, a.) Gloiden deer; b.) Slui- Globe fish, s. Kogel2isch, on.
Globe-flower, s. Kogelbloem, yr.
Naar
...
pen ties, ; to.) to - UP To,
Globe-ranunculus, s. Kegelbloem, yr.
toesluipell.
Glide, s. Glijding , y r. (tn. Globe-thistle, s. Kogeldistel, vr.
Glider, s. Die of Dat glijdt. *—, Strik, Globose, adj. Klootvormig, Bolyormig.
Globosity, s. Klootvormigheid, BolyorGlide, s. veroud., zie Gleek.
to Glimmer, v. n. Schemes en, Een flaauw rnigheid, vr.
to Globous, zie Globose.
licht van zich geven , Ftikkeren ;
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Globular, zie Globose.
Globule, s. Bolletje, o.
Globulous, adj. Kogelvormig, Rondachtig.
Globy, adj. weinig gebruik., zie Glo' Bose.
Glome, s. Rondachtige bloemtop, tn.
to Glomerate, v. a. Tot eenen bol vormen.
Glomeration , s. Vorming tot een' bol,
*— , Ophooping, y r., Bol, m.
Glomerous , adj. Tot eenen, bol gevormtl.
Gloom, s. Duisterheid," Betrokkenheid
(van de lucbt). * —, Zwaarmoedigheld, Droefgeestigheid, vr.
to Gloom, v. 11. bij nude schrijvers : Duister schijnen. *
thans : Betrokken,
Beneveld Zif 71. * Droefgeestig,
Zwaarmoedig zijn. *— , v. a. Verdonkeren; fig. Zwaarmoedig of Somber maken.
Gloomily, adv., zie Gloomy.
Gloominess, s. , zie Gloom,, s.
Gloomy, adj. Duister, Betrokken, Beneveld. * Zwaarmoedig, Droef:
geestig.
Gloriation, s. veroud., Snoeverit, yr.,
Gloried, adj. bjj MILTON, Beroemd,
Heerlijk.
Glorification, s. Verheerlijking, yr.'
to Glorify, v. a. Roemverschaffen, Tot
eer verstrekken. * Loven, Prijzen,
Verheerlifken, vooral in godyruchtige
aandacht.
Glorious, adj. (Gloriously adv. ) Trotseh,
*—, Gloriero,k, Roemrifk, Doorluchtig,
Voortreffelijle.
Glory, s. Verheerlaing, (door aanbidding,) yr. *
Heerlificheid , Hemelsche glorie. *
Glorie, y r., _Rom,
Vermaardheid. *—, Glorie, Pracht.
*—, Glorie, Stralenkroon (om het hoofd
van eenen heilige). * — , Gloriezucht,
Trotschheid, y r. * — , in eenen goeden
zin, Edel zelfgevoel, o.
to Glory, v. n. Roemen of Perwaand
zfin (op, IN).
to Glove, zie to Gloze.
Gloss, s. Uitlegging, Verlelaring, Glos,
yr. *— , Uiterlifke glans, m.; A cloth
with a fine — , Een laken met eenen
schooners glans ; fig. He has put the
best — upon it , Hai heeft het zoo moot
als maar mogelijk was does; voorkomen.
to Gloss, v. a. Uitleggen, Verklaren.
* , Glanzen; fig. Verbloemen ; to ersieren Opmaken, Ver.
. . OVER,
Bewimpelen. *—, v. n. Kortel
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aanmerkingen maken, Glosses; maken;
to — orr, Aanmerkingen maken op.
Glossarial, adj..Uitleggend.
Glossarist , s. Glossenschrijver, m.
Glossary, s. Woordenboek van duisters
of verouderde woorden, o.
Glossator, s. weinig gebruik., Uitlegger, m.
Glosser, s. Uitlegger. *
Glanzer, us.
Glossiness , s. Glanzigheid, yr.
Glospist , s. Glossenschrijver, Uitlegger; tn.
Glossographer, s. Glossensehtifver, tn.
Glossography, s. Glossenschrijveril, yr.
Glossy, adj. Glanzig.
Glottis, s. Keelopening, yr.
to Glout, v. n. veroud. ofplaats., Pruilen, Illokken. Aanm. Men vindt het
sours in plaats van to Gloat.
Glove, s. Handschoen, ; fig. to Be
hand and —, Groote vrienden zija,
Twee handen op de/ten bulk zijn.
to Glove , v. a. Van handschoenen voorzien ; fig. Bedekken.
Glover, s. Handschoenmaker,
to Glow, v. n. Gloeijen; a.) I glowed
INTO enthusiasm, Ill(n firer ging tot
geestdrift over; 2.) His features glowed UP INTO an expression of a similar pleasure, Zone gelaatstrekken werden zoo leve;dig, dat zij een gelifk genoegen uitdrukten; 3.) to — waist!,
Gloeijen van.
Glow, s. Gloed, (ook in den zin van
Hevigen hartstogt of Levendigheid van
kleur,) m. ,
Glowingly, adv. Gloeijend.
Glowworm, s. Glimworm, tn.
to Gloze, v. n. VIeljen. Aanm. Het
komt sours in plaats van to Gloss voor.
Gloze, s. veroud., Fleiferij,yr.
Glozer, s. veroud., Yeller, m.
Glozing, zie Gloze.
Gluadine, s. naam van een der deelen,
welke gluten vormen.
Glucine, s. Berylaartle , yr.
Glucium, s. Basis van Glucine, yr.
Glue, s. Lijm, yr. en- o.
to Glue , v. a. Lijmen , Aaneen
* Doen kleven; The cup was glued
TO his lips, De beker kleefde aanzfine
lippen.
Glueboiler,, s. Lijmkoker, m.
Gluer, s. Lilmer, m.
Gluey, adj. Lilmerig, Kleverig.
Glum, adj. Stuursch. *
s. veroud.,
Znarmuil, m. en vr.
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Glume, s. in de plantk., zie Calyx or

Corol of corn and grasses.
Glumous, adj. Eene gluine hebbende.
to Glut, v. a. Inslokken, Inzwelgen.
Opprop, en,
Verzadigen. *
*
Overkroppen, Overladen ; to
—WITH,a.)Verzadigenmt;b.)Overladen met.
Glut, s. Prop, in. * — Verza giging (tot
walgens toe). * — , Ova, lading, yr.
Gluteal, adj. Van den achterste.
Gluten, s. in planten, Klefptef yr.
to G t utinate, v. a. Lijn.en, Vastlijmen.
vr.
Glutination, s.
KleGlutinous, adj. Lijmachtig,
verig.
Glutinousness, s. Lijn,achtigheid ,
Kleverigheid, yr.
Gulzigctond, Slok.op.
Glutton , s.
zekcr dier, Veelvraat,
to Gluttonize, v. n. Vreten, Zwelgen.
Gluttonous , adj. (Gluttonously , adv.)
Gulzig, Vraatacht:g.
Gluttony, s. Gulzigheid, Vraatachtigheld, yr.
Glycoric, adj. van zekere y erzen, die
nit een' siondaeuc, choriambus en cot'
iambus host/ton , Glycenisch.
Glyn, zie Glen.
Uitholling (tot
*
s.
Gip
sieraad), yr.
Glyptic, s. Steensnijkunst, vr. , Sternsm`tden , o.
Glyptography, s. Kunst om op steenen to
snijden, vr.,
Gnar, s. bilCHAucsR, Knoest,
to Gnar, V. n. bii SPENSER, zie to
Gnarl.
to Gnarl, v. n. Grommen, Knorren.
Gnarled, adj. bij SHAKSP., Knoestig.
to Gnash, v. a. Knarsen; to — one's
teeth, Op de tanden knarsen, Knarsetanden ; to — one's teeth AT, Knarsetanden over. * v. n. Knarsetanden ; I.) to — FOR shame , Van
schaamte knarsetanden ; a.) to -UPON
one with one's teeth, Van toorn tegen
iemand knarsetanden.
Gnashing, a. Knarsetanden, o.
Gnat, a. Mug, yr.
Guatflower, zie Beeflower.
Gnatsuapper, s. een vogel, Vliegcnvanger, an.
Gnatworm, s. Masker eener mug, o.
to Gnaw, v. a. Knagen, Afknegen, Afknaaulven ; a.) to — ASUNDER, Vaneen knagen , Ann stukken knagen ; 2.)

CO
to — INTO rags, a.) Tot lompen knagen ; b.) Geheel doo knagen ; 3.) to TO pieces, lit stukken knagen. *
v. n. Knagen; 1.) to — AT, a.) Kungen aan ; b.).Btko, gen; 4.) to — INTO,
Invreten, Verteren ; 5.) to — ON ,
UPCN, Km' gen op.
Gnawer, s. K'rager, an.
Geoff, s. bij CHAUCER, Vrek,
Gnome, s. Alri:geest Borggeest ,
Aardm aunt, le o., Gno,m,
Gedenksprenk, Kernspi cvii, yr.
Sprenkachiig, Spreukrijk,
Ke; nachtig.
Gromiomeirical, adj. Tot- optische instrumenten behoorende waarniede men de
hoeken ran kristallen, enz. meet.
Gnotnology, s. kerzan cling van spreuken, vr., Spreukenboek, o.
Gnomon, s. Stijl van een'
de meetk..,
*—, Ho,gterneter, m. *— ,
zekere figuur.
Gnomonic, adj. Tot de zonnewifterkunde
be',00rende.
Gnomonics, s. pl. Zonnewilzerkunde, vr.
Gnostic, s. lid eener ,ekte in de tweede
cony , die aansifraak ors g; tote kennis
maokte, Goostiker, 71' adj. Gnostisch , Van de grostikers.
to Go, irr. v. n. Gann; You shall —
your sn;p. Gil zolt nut' cai2drel hehben ;
to — hats es with ore, liJoc lemaud deelen ; Women — cornmonly nine months,
De vrouwen lonien (Hare zvangerheid
duurt)gemeenlijk negen maanden; to Let
—, Laten vat-en ; to — on horseback, Te paard 'Wen; to — to law,
Een regtsgeding beginnen , Vine toevlugt tot het regt nemet; ; to — from
the service, De dienst verlaten; to —
from one's word , Zijn wooed niet hoiden; You — from the matter, Gggaat
van het onderwerp af; I shall not —
to that price , Ik zal dies trijs niet
betalen ; to — a journey, Eene refs doen;
He is far gone, Het is ver met hem gekomen; She went her time, Zij liep
Naar d. i. tot het einde van
hare zwangerschap ; Go to the devil:,
Loop naar den drommel ; Let him
— with his life, Schenk hem het leven;
to — unpunished, Geene straf ondergaan; to — shares, Deelen, Deel hebben ; to Be going, Op het punt zifn,
Willen ; to — to ruin, Te gronde gaan ;
That goes for nothing, Dat wcrdt niet
gerekend. * —, met onderscheidene
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voegsels in meer of min afiviikende be- e.) Gebruikt worden voor, Besteed worteek., ids : i.) to - ABOUT, a.)Gaan den voor ; 16.) to — FORTH, a.) *)
om ; fig. tO - ABOUT the bush, 1Viet Te voorschijn kon2en , Optreden ; **)
Uitgaan ; b.) Loopen, Heerschen ; 57.)
regt door zee gaan; b.) Rondloopen ;
c.) On2ge-ca,,, Een' omweg maken ; d.)
to — FORWARD, a.)Voorwaarts gaan;
Gaan gran, 0 ndernemen, Beginnen, Aan- b.) Voortgaan (in, IN ) ; c.) Vorderen,
vangen ; e. ) Zich moeite gel/en om Toenemen ; 18. ) to - IN, Ingaan;
(te, to); f.) (scheepsw.) Wenden ;
1 9 .) to -IN and OUT, a.) ,In- en nit2. ) to — ABROAD, a.) Van finis gaan,
gnarl; b.)Volk on, eye vrijheid hebben,KunUitgaan, Op reis gaan ; b.) Rekord of nen doers en later; wat mertverkiest ; 20.)
Verspreid worden, Bekend zU.n; 3.) to - INTO, a.) Gaan in ; b.) Toetreto — AGAINST, a.) Tegentrekken, Attn- den tot , Omhelzen ; c.) zlangaan, Bevallen ; b.) Tegen vitloopen ; c.) ginnen; tO — INTO business WITH
Onaangenaam zijn , Stuiten, Walgen ; one , Eene vennootschap met iemand
It goes against me to drink so mush, aangaan; d.) Aannemen (den roues,
Het walgt of stuit mij, zoo veel te drin- mourning); 25.) to — NEAR, a.)Naken ; 4;) tO - ALONG, a.)Voortgaan ; deren ; He went NEAR to lose it , Hij
b.) Illedegaan (met iernand, WITH one ); was op het punt het te verliezen, Er
scheelde weinig aan, of hij had het ver5.) to — ASIDE, a.)Ter ziide gaan ; b.)
Van het spoor raker;, zilch/mien, Dwa- loren ; b.) Aandoen, Gaan aan, Ter
len ; 6.) to — ASUNDER, Vaneen gaan, harte gaan; 22.) to — OFF, a.) Afgaan. Weggaan ; He went OFF the
Uiteen gaan, Uiteen valien ; 7.) to
stage, Ho verliet het tooneel ; b.)Vera.) Dwallen , Van het spoor
-ASTRY,
Taken; b.) Zwerven, Omdolen ; c.) trekken ; Sterven ; c.) Afgaan„
Van het regte pad alwijken , Zondigen ; Artrek hebben Koopers vinden ; d.)
Floauw worden; She went off INTO
8.) to — AWAY, a.) Weggaan, Heengaan ; b.) to — AWAY with a thing, Net HISTORICS, Zij kreeg vapeurs ; 23.) to
iets heengaan, lets medenemen ; c.) - ON, a.) Gaan op; to — oN foreign
serv;ce , In buitenlandsche dienst verVereischt worden of Noodig zijn (tot,
IN ) ; 9,) to -- BACK, a.) Terug gaan, trekken ; b.) Gaan aan ; c.)Aangattn,
Terug'keeren ; b .)Afga an (van, FROM); Aanktappen ; d.) Voortgaan; fig. Voortvaren; e.) Gaan, Slagen, Gelukken ;
tO -- BACK FROM one's word, Zorn
woord niet hoiden, Zü'n woord intrek- f) Losgaan (or, UPON). Aaiun. Doze
ken ; an.) to - BACKWARD (IN), Te- vorm kona zelden voor.; 24.) tO OUT,
rug of Achteruit gaan (in); II.) to a.) Uitgaan ; b.) Op ten' tog: uitgaan; c.) Uitgaan, Te niet gaan; d.)
BETWEEN, a.) Gaan tussche 2; b.)
Bemiddelaar zijn, Eene verzoening Tot het einde toe gaan ; 25.) to BEtrachten to bewerken ; 12.) to —
OUT OF, Gaan uit, Verlaten ; 26.) to
YOND, a.)Verder gaan dan, Overschrif- OVER, a.) Gaan over; b.) Overgaan
den ; b.) Verder gaan dan, Overtref- (tot, To); c.) Onderzoeken ; 27.) to
fen ; I3..) to — BY, a.) Voorbij gaan ; - THROUGH, a.) Gaan door ; b.)0nb.) Verloopen, Verstrijken; c.) Gaan dergaan, Doorstaan, Verduren, Lejden,
(onder den naam , UNDER the narie:); Uitstaan, Ondervinden ; c.) Volbrend.) Ten slotte vinden ; e.) Zich rigten gen, Verrigten, Doen, Ten , einde brennaar, Volgen, Kiezen; You cannot — gen, Uitvoeren ; d.) to — THROUGH
by a better pattern, Go kunt geen be- WITH, Tot stand brengen; 28.) to ter voorbeeld volgen, kiezen; 14 ) to TOGETHER, Zamengaan ; tO TOGETHER by the ears, Elkander bij de
DOWN, a.) Afgaan ; b.) Naar
beneden gaan ; - fig. to — DOWN ooren (de lurven , den kraag) pakken,
the wind, Achteruit gaan in de wereld ; krijgen ; 29.) to — TO , Gaan naar,
c.) Vallen, Ondergaan ; d.) Gaan lig- aan ; Go to ! , Toe maar! , Pale aan ! ;
gen (van den wind); e.) Ingang yin- 30.) tO - UNDER, Gaan onder ; 31. )
den (bij, WITH) ; 15.) to — FOR, to — up, Opgaan. Opstijgen ; 32.) to
a.) Gaan naar; b.) Gaan om (te ha- — up and DOWN, Op en neérgaan ; fig.
len, te koopen, enz., a thing, a person); Rondzwerven, Omdolen ; 33.) to —
c.) Doorgaan voor, Gehouden worden - upoN, a.) Gaan op ; van bier: to
Op credit: koopen, Poffen—UPONtick, ;
voor; d.) Gaan voor (dewaarde van);
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a business, Een werk onder.
nemen ; to — UPON a supposition,
1Vaar eene onderstelling handelen ,
Daarop afkaan ; b.) Uitgaan of Uitkornen op ; 34.) to — WITH, Gaon
met, VerzePen ; 35.) to — WITHOUT,
a.) Gaon zonder ; b.) Zijn zonder,
Zitten zonder, .Niet hebben, Nissen,
Ontberen, Derven, Verstoken zijn van.
Go, a. Gang (van een paard), rn.
Goad, s. Ossendrijversprikkel , Ossenprikkel, Prikkel, tn.
to Goad, v. a. Net eenen prikkel agn
driven (ossen); fig. Aaasporen ; to — ON (to), ilansporen (tot

Godchild, S. Petekind,To.
Goddaughter ,
s. Petekind, (doehter,) o.
Goddess, s. in de frbell., Conlin , Godes,
Goddess . like, adj. Eener godin
Godfather, s. Dovhefer, Gevader, Peter, Peetoons, Peet, m.
Godhead, s. Godheid, yr.
Godild, zie Godyeld.
Godless, adj. Goddeloos, Zonder begrip
van God, Ongodistisch.
G Alessness , s. Goddeloosheid, yr.
Godlike, adj. Goddellik.
Godlisag, s. Goode, o., Kleine god, in.
Godliness, 0. Godsvrucht. * —, GodvrochtigLid, Godzaligheid, yr.
Godly, a.,!.j. & adv. Godvruchtig , Godvreezend , Godzalig , Gotbdienstig,
V.00m.
Godlyhead s. veroud., Godzaligheid, vr,
Godmother, s. Doophefster, Meter, Petemoci, Peet, vr.
Godship, s. Godheid, Godtlekkheid,vr.
God's-penny, s. Godspenning, m.
Godsmith, s. bij DRADEN , Maker van
ajgoden, an.
Godson, s. Petekind, (zoon,) o.
Godwasd, adv. Tot God.
Godwit, s. Oeversnip, yr.
Godyeld, Godyield, int. veroud., God
zij met u.
Goel, adj. veroud., Geel.
Goer, s. Die goat, weinig antlers gebtuik. don in: All corners and goers.
De gaande en komende man. *—,'Wandelaar,
Goff, zie Golf.
Gog, zie Agog.
to Goggle, v. n. De oogen opspalken:
4 -, De oogen verdraaiien.
Goggle, s. Starende blik,m. * , Perdr7taijen of Rollen der oogen, o. *—, pl.
Goggles, Ooglappen (voor schichtige
paarden), m. meerv. ; ook : Bril voor
stof of to sterk licht , * —, adj.
Opgespalkt.
Goggle-eyed, adj. Met groote uitpuilende
rogen.
Going, s. Gaon. * —, Vertrekken, PerZwangerheid, yr.
trek, o.
Goitre, s. Kropgezwel, o. * —, Persoon
met een kropgezwel
Gola, zie Cymatium.
Gold, s. Good, o.; prov. zie op to Glister. *
Goutigq, a. * , Goad, adj. Gouden.
kleur, y r. *
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Goal, s. Merkpaal (van eene renbaan),
Doeieinde, o.
Eindpaal, m. *
Goar, s. Geer, yr., zie Gore.
Goat, s. Geit , yr. *— , Geitebok,
Pok, m.
Goatbeard, s. eene plant, Geitebaard, m.
Cockchafer.
Goatchafer,, s.,
Bliddell. zee.
Goat,fsh, s. een vhch inGoatherd, s. Geitenhoeder, m.
Goatisii, adj. Geitachtig , Bokachtig,
Stinkend ; fig. Geil.
Gdatmarjoram , a., zie Goatbeard.
Goatmilker, s. een vogel „Gel tenmelker,
Goatskin, s. Geitevel, Boksvel, o.
Goat's - milk, s. Geitemelk, yr.
Goat's-rue, s. eene plant, -Geiteruit, yr.
Goat's-stones, s. Knaapje,lei old, o.
Goatsucker, s. een vogel, Geitenmelker, m.
Goatthorn, s. Boksdoren,
Gob, s. gemeen, Stuk, o., Hap, Disk,
m., Kleine hoeveelheid, yr.
Gobbet, s. Illond-v ol , m.
to Gobbet, v. a., ook: to — trP, Opslokken.
to Gobble, v. a., ook : to - UP, Opslokken, Inzwelgen, Verslinden. * —,
v. n. Slikken, Slokken.
Gobble-gut, s. gemeen, Vreter, m.
Gobbler, s. Victor Slokop, Vraat, m.
Go -between, s. l}liddelaar, Bemidelelaar, rn.
Go- by, s. List, Verschalking, yr.,
Loopje, o.
Go- cart, s. Loopwagen (voor kleine kinderen), m.
Goblet, s. Beker, Drinkbeker, tn.
Goblin, s. Snook, o., Geest, m.
God, s. God. * — ,
to God, v. a. bij SHAKsp., Vergoden.
Godbote, s. Ketkboete, yr.
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Goldbeater, s. Die bladgoud tnaakt,
Goudslager, Goudplettcr, m.
Goldbound, adj. In good gevat.
Gold-coast, s. Goudkust, vr.
Gold-drawer, s. Gouddraadtrekker, in.
Gold-dust, s. Stofgoud, o.
Golden , adj. Goudenz * Gulden ;
The — fleece, Het gulden vlies ; The
— number, Het guldengetal ; The
De gouden eeuw.
—age,
Goldenly, adv. Prachtig.
Rieke
Goldfinch, s. Geelvink.
vent, m. *
Guinie, yr.
Goldfinder, s. weleer, (eig. iemand die
good vindt, dock boertend gezegdvoor:)
.Beersteker,, Nachtwerker, m.
Goldfiner, s. Goudscheider, m,
Gold-fish, s. Goudvisch, m.
Gold-flower, s. eene bloem.
Gold-foil, s. Goudblad, o.
Goldhammer, s. een vogel.
Gold-headed, adj. Met een' gouden knop.
Goldhilted, adj. Met een gouden gevest.
Golding, s. zekere appel, Renet, vr.
Goldleaf, s. Bladgoud,
Goldney, s. Goudvischje, o.
Goldpleasure, s. eene plant, Vlasdotter, vr.
Goldproof, adj. Tegen de verleiding des
goods , bestand, Onomkoopbaar.
Gold-searcher, s. Goudzoeker, m.
Goidsize, s. Goudgrond, m.
Goldsmith, s. Goudsmid; fig. dock than
buiten gebruik, Bankier, m.
Gold-weight, s. Goudgewigt, o.
Goldwire, s. Gouddraad, o.
Goldwire- drawer, s. Gouddraadtrekker, m.
Goldylocks, s., zie Cuclweed.
Golf, s. Kolfirel, Kolven, o.
Golf-stick, s. Koff, m.
Goll, s. veroud., Hand, yr.
Gom, Gomm', s. veroud., Man, m.
Gome, s. bier en dear verbasterd van
Coom.
Verbinding van den tendGomphosis,
met de tandkas, vr.
Gondola, s. zeker Venetiaanschvaartuig,
Gondel, yr.
Gondolier, s. Gondelier, en.
Gone, part. p., zie to Go. * —, Gevorderd , ale: Far — in years, Per gevorderd in jaren; Somewhat — in drink,
Een weinigje beschonken, 'Vat over de
huizen. * — , Bedorven, Te gronde gegaan. *—, Weg, Verloren. *—, Dood.
* —, Verleden.
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Gonfalon, s. bijMILToN, Standaard, 771.,
(falon.
Paaisdel, 0.
Gonfanon , s. be CHAUCER. zie Gonzekere
trommel.
Gong, s.
Gong, S. veroud., zie Jakes.
Goniometer, s. Hoekmeter, tn.
Gonorrhoea, s. Druiper, m., Gonorrhee , yr.
Good, adj. & adv. (comp. better, enperl. best, ) Goed, zie Good in het andere deel ; TO, a.) Goed veer of om
to ; b.) Goed of Geschikt voor; — for
nothing, Nergens goed voor. Nergens
toe deugend; to Make — one's word ,
to Be as — as one's word , Zen woord
gestand doen ; to Make — a loss, eene
interj. Goed!,
schade vergoeden. *
a. Goede, Al wat goed
Wel nu! *
Welzen, Nut, Voordeel, o., zie
is. *
ook Goods
to Good, v. a. be bish. HALL, Mester),
Vruchtbaar maken.
Good-breeding, s. Wellevendheid, yr.
Good-conditioned, adj. In goeden toeWelgeconditioneerd.
stand *
Good-fellow, s. Gezellig ,mensch, Aardige vent, m.
Good-fellowship, s. Gezelligheid, yr.
Good-for-nothing, adj., zie op Good;
bijz. A — fellow, Een deugniet, Een
slechte kerel.
Good friday, s. Goede vriidag, tn.
Good-Henry, s. eene plant, Goede Hendrik, tn.
Good-humour, s. Opgeruimdheid, yr.
Good-humoured, adj. Opgeruimd, Pergenoegd.
Good-humouredly, adv. Vergenoegd.
Goodlihead, s. veroud., Goelijkheid, yr.
Goodliness, s. Bevalligheid, Aanvalligheid, Galekheid, yr.
Goodly, adj. & adv. bijna veroud., Fraai,
Dik, OpgeBevallig, Goelek. *
blazen. * - , Gelukkig, Wenschelek.
Goodman, s. boY weze van toespraak,
Man. *
Goede vriend, m. *
Huisvader,
Good-manners, s. p1. Welvoegelekheid,
Wellevendheid, yr.
Good-nature, s. Goedaardigheid, yr.
Good- natured, adj. (Good-naturedly,
adv.) Goedaardig.
Good-night, s. Avondmuzek,:Serenade
* —, Ballade, yr.
Good-now, interj. Is het mogelek !
Goodness, s. Goedheid, yr., zie Goedheid in het andere deel.
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Goods, s. plur. Goederen, o. meerv., Be-

pen met; b.) Verzadigen met ; c.)Vervelen met. * Otzwelgen. * — v.
n. Vieten.
Gorged, adj. Eene keel hebbende. * ,
t.
Gorgeous, adj. (Gorgeously, adv.) Prachtig, 1170.,th.
Gor.2,-consnes;. , s. Prachtigheid, yr.
Gorgec, s. Halskoaag, On.
Gormand, s. Gukig6ard, Vraat,
to Gormanslize, V. 0. Gz:!zig elev.
Gormandizer. s. Ureter, Guiz:gaard,
Goron, s. Medusa, yr. ; fig. AIL-huivelij k gez:gt, 0.
Gorgo.ian , adj.. De usage van Gorgon of
Medusa hebTende.
Gorse , s. Schorpioenko uid o., St eek.
brem, yr.
Gory, adj. Met geronnen bleed bedekt,
Bebloed. *
Blced:g, Moorddadig.
Goshawk, s. Ganzeal end, m.
Gosling, 0. jonge galls, vr. *
Katje
aau notes- en pijnboomen),o.
Gospel, s. Evangelie, o.
to Gospel, v. a. In de evangelleleer ondes ivizen.
Gosrctler, s. Evangelist, vs.
naain
der aan'iangers van WICKLIFF• *
E y angel'elezer (veer let alto,r), on.
G.'ssan-e,•, s. Dons (op tlarte-?), o. *—,
Zo:nirdraden ,
Ilerfstdraden ,
m.
one011%
Gossamery, a/j. Licht, Loiclitig, Deno.
Gn,ssip, s. Peetoom,
Peteusesi, vr.
Ln*—, Goede vriend, Buur:;:an,
* — Praatonoer,
din, .Buutvrouw.
Praatster, Babbelaarster,Teutkous,vr.
Gesnap, Gebabbel, Gepraat, Ge*
walvel, Getout, o.
to Goss ; p , v. n. Snappen, Keuvelen,
Babbelen Praten. * —, Zicls vrolijk
makes.
Gossipry, s. Peetschap, o.
Gossoon, s. Loop fongen, m.
Gosting, s. Meekrap, yr.
Got, pret. & part. zie to Get.
Go - to , int. buiten gebruik, Dat is
rank !
Goth, s. Goth ; fig. Barbaar, tn.
Gothamist, s. bij bish. MORTON Abderiet, Kemper,
zie Wiseacre.
Gothic, adj. Gothisch ; fig. Borbaarsch.
Gothicism, s. Gothisclse still
trant,m.;
fig. Barbaarschheid,Woestheid, vr.
Gotten, part., zie to Get.
Gouge, s. bij timmerl., Guds, vr.
to Gouge, v. a. Gudsen. * , (zijn

zitting (in het algem. en in het bijz.),
y r. Ileisraad, o. * —, Goederen, o.
meerv„ Waren, vr. meerv., Koopmanschap, yr.
Good-dense, s. Gezond v ers tand, Natuurlijk verstand , o.
Good-wile, zie Goody.
s. Geedwilligheid. *—, Genegenheid, Gunst , Kiandizie , vr. —,
(verbeteringen die een beer gedurende
zijn' pachttojd op zijne p eeve heejit aangebragt , en de elect, dien hij in den
grand laat ; in den laatsten zin
ens,) Gonst, vr.
Good-woman, zie Goody.
Goody , s. bij lvijze yen toespraak,
IVIoedertje Vroulvtje, o., Vroulv, vr.
GOOM, zie Gum.
Goose, s. ( pl. Geese,) Gans, y r. *
Ganzebord. *— Persijar van een'
kleermaker , o.
Gooseberry, s. Kruisbepenstruik , m.
Kruisbes, yr.
Gooseberry-bush, s. Kruisbessenstruik,m.
Gooseberry- foo l , s. Bessensah o.
Goosecap, s. 7-;tskap, Gek,
Goosefoot, 0. tent plant, Ganzevoet, on.
Goose - giblets, s. pl. Afral van eene
gans,
Goose-grass, s. Kleefkruid, o.
Goose-neck, s.
Ganzehals,
Goo q,epen, s. banzehok, o.
Goosequill,s. Gauze/ en,Ganzeschacht,vr.
Goose-rush, s. Gr(ote b/es, yr.
Goose-wings, S. pl. Neerhangende deelen
ter zijde van een meld zeil, o. meerv.
Gorbellied , adj.
bij SHAKSP. 2 Dikbuikig.
Gorbelly, s. Dikbuik, Dikbast,
Gorcock, zie Ploorcock.
Gord, s. veroud., snort van valsche debbeisteenen.
Gordian, adj. enkel gebruikel. in: The
— knot, De gordooansche knoop,
Gore, s. Geronnen bleed, -o.
to Gore, v. a. Steken, Priemen. * —,
van ossen , Met de horens steken.
Gore, s. Geer (in eenhemd, enz.). *
seheepsw.,Uitgilling, vr.
Gorecrow, s. Aaskraai, yr.
Gorge, s. Strut. *
Ingezivolgen hick,
* —, in de bowie., Holkeel, Keel*—, in de vestingb., Ingang,
no., Keel, yr.
to Gorge, v. a. Oppropgen, Tot den hals
toe vullen ; to — WITH, a.)Volprop-

GOUJ
vijand) Met den duim en den vtnger
het oog uitdrukken. (ziekte, yr.
Goujeers, s. pl. bij SHAKSP., VenusGouland, s. zekere bloem.
Goulard, s. Goulardwater, o.
Gourd, s. Pompoen, m., Kaauwoerde.
zie Gord.
Flesch, vr. *
*
Gourdiness, s. Zwelling in tie beenen van
een paatd, vr.
Gournet, s. een visch, Knorhaan, tn.
Gour, s. jicht, vr. * — , bij SHAKSP.,
Droppel,
Gout, s. Swank, tn.
Goodness, s. jichtigheid, yr.
Gout-swollen, adj. Door de jicht gezwollen.
Goutwort, s. Lidkruid, o.
Gouty, adj. jichtig.
Korenzolder,
Gove, s.
to Gave, v. a. plaasel., Op den korenzolder bergen.
to Govern, v. a. & v. n. Bestirs en, Besturen , Regeren. * —, in de sckee„.v.,
Stores * —, in de spraakk., Beheerschen, Regeren.
Governai,le, adj. Bestuurbaar, Voor
ding vatbaar.
Governance, s. Bestirring, Bestiering.
*—, Leiding, (ais van eenen voogd,)
G6drag, o.
vr. *
Governante, s. Gouvernante (van jonge
kindes en), yr.
Governcs ,, , s. Gouvernante, Regents's.
zigster van jenge
*—, Gotvernanie,
Institutrice, Leermeeskinderen. *
teres, Opvoedster, yr.
Government, s. Bestuur, Bestier, Be"
wind, Beleid, o., Regering. *—, in de
spraakk., Beheersching, yr.
Governor, s. Gouverneur, Landvoogd,
Landdrost. * —, Gouverneur, Hofrimester (voor kinderen). *—, Bestierder, Bestuurder, rn.
Gowd, zie Gourd
Gowk, s. veroud., Gek, Dwatts, tn.
to Gowk, v. a. veroud., zie to Stupify.
Gown, s. Japon. *—, Tabberd, (als
van regtsgeleerden, geneesheeren of godgeleerden,)tn., Anibt,kleeding,Toga,vr.
Gowned, adj. Getabberd.
Gownman, s. Getabberd man, (regtsgeleerde, geneesheer of geleerde, die eenen
tabberd divagt,) m.
Gownsman, s. to Oxford, zie Gownman.
Grab, s. een IVIalabaarsch vaartuig.
to Grab, v. n. Plukharen, Vechten.
to Grabble, v. n. Grabbelen. * —, Op
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den grond liggen to spartelen, Spartelen. * , zie to Grab.
Grace, s. Genade, Goedes tierenheid, Vet-giffenis *—, Genade, *—, in
eenen godgel. zin, Genade, (de genadige inv1,eijing der godleld op de menschekke ziel.) *—, Genade, (een titel
van eenen hes tog of ass; t,bisschop ,) yr.
Tafelgebed, o.; Let us say —,
*
Lane oils biMen of dankest.
*
0. ; The three grace°, (ii;
de fabell.,) De due bevalligheden of
gratie'n; zie sok Graces.
to Grace, v. a. Persieren. *—, De hetnelsche genade deelachtig nzaken. * —,
Begird, tigers.
Grans-cup, s. Glaa sje tot dankzegging, o.
Graceful, adj. Bevallig ; — To the
eye, Bevallig voor het oog. *—, veroud., Deng& ijk.
Gi-ace`fully, att y ., zie Graceful.
Gracefulness; s. Bevalligheid, yr.
G aceless, adj. Zonder de genade Gods,
Snood.
GrAcelessly, adv. Onbevallig.
Graces, plur., zie Grace ; Good
Toegenegenheid, yr.
Gracite, adj. Dun, Tceder.
Gracility, s. Dunheid, leederheid, yr.
Toegenegen,
Cr y actors, ac j. Genadig
Gunstig. *
—,
Begmitgd.
(lc is start der genade. *
Genadig,
* —, veroud. Bevallig,
Uitinuntend.
Graciously, adv. Genadig, Vriendelijk.
*—, Voorkornend.
Graciousness, s. Toegenegenheid, Goedheid, Vriendelijkheid, yr.
Gradation, s. Trapswijze overgang, m.
Gradatory, adj. Trapswifze voortgaande.
*
s. Trap nit het klooster naarde
kerk, yr.
Grade, s. Grand, Rang, m.
Gradient, adj. Wandelend, Gaande.
Gradual, adj. Bij traKen voortgaande.
s. veroud., Reeks van trappers,
•
Trap, y r.
*
(ook Grail, ) Boek,
waarin de gezangen op zon en feestdagen bevat zijit , Graduaal, o.
Graduality, s. Tralswiize overgang, m.
Gradually, adv. 7rapswilze, Allengs.
*—, veroud., In graden.
to Graduare, v. a. Tot eenen akademischen grand bevorderen.
—., In graden verdeelen of afsnerken. * v. n.
Regelmatig voottgaan ; to — INTO,
Tsapswij ze overgaan tot. *— Een'
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akademischen graad Jeri:Igen, Promoverea.
Graduate, s. Gegraducerele , Gepromoveerde, m.
Graduateship, s. Staat van gegradueerde, m.
Graduation, s. Trapswiize y oortgang, M.
* —, Bevorderen, Promoveren, c., Proco otie, yr.
Graduator, s. werktuig ter yerdeeling
eener Iiin in gellike deelen.
Graff, v. a. et
veroud., zie to Graft.
Graff, s. veroud., zie Graft.
Graffer, s. veroud., zie Grafter.
Graft, Ent, Ente, yr
to Graft, v. a. et n. Eaten ; ) to EY approach, Zuigen ; 2.) to — on,
u p on, a.) Eaten op ; b.) Verbinden
of Vereenigen met.
Grafter, s. Enter, Boomenter, M.
Grail, s. Grubs, o.
Grail, s., zie Gradual.
Grain, s. Zaridkorrel, Graankorrel, yr.,
Graantje, Korenzaadje, o., Korrel, yr.
*
Graaf; , Korea.
* , GI ein,
Greintje, (zeker gewigt,) o.; fig. von, lets
zeer kleins., Greintje, o. *—, Erf of Neil'
van leder; Vleug , van laken of haat-,
y r., Draad, van bout, enz.,
; A gainsthe —, Tegen de vleug , Tegen den draad ;
fig. Tegen de Borst, Net weirzin, Tegen wil en dank ; zie ook Grains.
to Grain, v. a.Eene houtkleur geyenaan.
Grained, adj. Row, Oneffen gemaakt.
*
In de we! geverwd.
Grains, s.
zie Grain. *
Deaf
(van mout), m.
Grainy, adj. Vol koren.
Met korrels.
Grallic, adj. Langbeenig.
Gram, s. Gramme, Load, o.
Gramercy, int. veroud., IIartelijk dank!
Gramineous, adj. Grasachtig.
Gram nivorous, adj. Gras y retend. (vr
Grammar, s. Spraakkunst.*—,Spraakleer,
Grammarian , s. Spraakkunstenaar,,
Grammar-rule,s.Regel der spraakkun;t,yr.
Grammar-school, s. School , waar talen
naar regelen ontlerwezen warden. * —,
Latijnsche school, yr.
Grammatical, adj. (Grammatically, adv.)
Spraakkunstig.
Grammaticaster, s. Schoolvos, Eigenwijze
en onwetende taalmeester,,
to Grammaticise, v. n. Den spraakkunstenaar uithangen. * --, v. a. Grammaticaal maken.
Grammatist, s., zie Grammaticaster.

GRAN
Grample, zie Crablish.
Grampus, S. NOMA' alo r,
Granary, s. Korenzolder,, Graanzolder,,
ns., Korenschuur, yr.
Grand, adj. Groot, Doorlucht ;g. , Hoog
sus gez g. * —, Gro t, Edel, Ve,r,:even.
* , Prachtig, Koctelijk , Grootsch.
Grandam, s. Grootfe,(groctmoeder Took
allele y rouni in het algern., Ifloedertje,
Be ,je,) o.
Grandchild, s. Kieinkind , o,
Granddaughter, s. Kleindockter,, yr.
Grand-duke, s. Grootherteg. * —, Grootvorst ,
Grand- inkedom , s. Grootkertogdom.*—,
Grootvorstendom, o.
,
Gralll-dutches, s. Groothertogin. *
Grooty orstin, yr.
Gnaldee, s. Grande, (titel der aalizienlijkste e.'-llieden inS p anje ofP ortugal, )m.
Grandeur, s. Grootheid, Pracht. *
Verbevenheid van ,credachten , yr.
Grandevity, s. floge o y derdom , m.,
Largle y endheld , yr.
Grandevous, adj. Eenen hoogen ouderdon bereikt hebbende.
Grandfather, s. Grootvader,
Grandific, adj. Groot makend.
Grandiloquence, s. Trotsche taal , yr.
Grandiloquous, adj. Trotsch sprekend.
Grandinous , adj. Vol bagel.
Grandity, zie Grandness.
Grandly, adv. Grootsch , Verheven.
Grandmother, s. Groottnoeder, yr.
Grandness, s. ougebruik., zie Grandeur.
Grand-seignior, s. Groote Hoer ,
Grandsire, s. Grootvader. *
, bij dicht.,
Vooryader, Voorouder,, tn.
Grandson, s. Kleinzoon ,
Grange, s. Boerderaj, y r.
, Korenzolder,, in., Korenpakhuis , o.
Granite, s. Graniet, o., Granietsteen, M.
Granitic , adj. Van graniet. *
graniet bestaande , Graniet...
Granivorous , adj. Graanetend.
Grannam, Granny, zie Grandam.
to Grant, v. a. Toestaan, Schenken. *—$
Toestaan, Toestemmen.
Grant, s. Schenking , yr.
Grantable , adj. Toegestaan kunnende
worden, Toe te staan.
Grantee, s. Begiftigde , m.
Granter, s. Begiftiger , Vergunner, m.
Grantor, s. Be, giftiger, in.
Granular, adj. ICorrelachtig, Korrelig.
to Granulate, v. n. Korrelen , Tot korrels worden. *
, v. a. Tot korrels

GR
, Raw van oppervlakte
waken. *
waken.
Granulation, s. Korreling , yr.
Granule, s. Korreltje , o.
Granulous, adj. Korrelig.
Grape, Druif, yr.; A bunch of grapes,
Ecn druiventros.
Grape—flower, s. Troshiacint , yr.
Grape-gathering, s. Druivenlezing, yr.
Grape-hyacinth , s.Troshiacint , yr.
Grapeless , adj. Den gear der drulf toilssende.
Grapery , s. Wijoo gaard , no.
Grape-shot, s. Kartetssrhot, Schroot, o.
Grapestone s. Druivenkorrel , vr.
Graphic, adj. Wel beschreven.
Graphical, adj., zie het weer gebrotikel.
Graphic.
Graphically, adv. Naauwkeurig, Duidelijk , Schiiderachtig.
Graphite, s., zie Carburet of iron.
Grapnel, s. Dregge 2 Dreg. * —, Enterdreg, yr.
to Grapple, v. a. Patten Pakken. * —,
(een schip) Enteren
v. n. Vcchten; to - WITH , a.) Worste•
len met, tegen; b..) Vasthouden.
Grapple, s. Worsteling,vr., LiTgevecht,
Enterdreg , yr.
o. *
Grapplement, s. by SPENSER Vuistgevecht , 0.
Grapy, adj. Druifachtig. *—, Van droll-Yen.
to Grasp , v. a. Grijpen , Vatten ; prov.
All — , all lose, Die het onderste nit
de kan wil hebben , vale het lid op den
neus. * —, v. n. Gifjpen, Tasten ; I.)
to — AT, a.) Grijpen naar ; b.)Haken
naar; 2.) to -ET, GrtYpen
Grasp, s. Greep , yr. * , Bet eik o.
Grasper, s. Grasper, tn.
Grass, s. Gras , o.
to Grass, v. a. Met gras bedykken, Begrazen. * , v. n. Gras voortbrengen,
Met gras begroeven.
Grass-green, adj. Grasgroen.
Grass-groWn , /adj. Met gras begroeid ,
Grazig.
Grasshopper, s. Sprinkhaan,
Grassiness, s. Grasrijkheid, yr.
Grass-plantane , s. Slangwortel,
Grass-plot, s. Grasperk , o.
Grass-vetch, s. Graswikke , yr.
Grassless , adj. Van gras beroofd of ontbloot.
Grassy, Adj. Grasrijk.
Grate, s. Traliewerk, o. * —, Rooster.
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*— Vurrhaard , Kolenliaard,
*—,
Zilvenwidsbekken , o.
to Grate , v. a. Raspen; fig. Bauch belegenen.*—, Kwetsen,Beieedigen,Stuiten,
Hinderen. *—, v. n. Knars en, Krassen,
Een krassend geluid waken; i.) to AGAINST , ICras,en tegen; a.) to-ON
a.) Een' onaangenamen indruk waken
op ; b.) Beleedigen (.het oor , the
ear).
Grateful, adj. (Gratefully , adv.) Erkenteilk , Dankbaar.* —, Aerngenaam,
Behage lijk ; a.) - FOR, Dankbaar voor;
2.) - TO , a.) Aesisgenaam voor ; b.)
Dankbaar, aan.
Gratefulness, s. Erkentelilkheid , Dankbaarbeid. * —, Aesngenaamheid, B evallighcid , vr.
Grater, s. Rasp, yr.
Gratification, s. Vermaakaandoening ,
Vergenoeging , yr. * Geschenk tot
beloonong of vergoeding, o., Gratificatie
Gratifier,, s. Die genoegen geeft.
to Gratify, v. a. Vermaak verschaffen,
Genoegen . geyen. * —, Met eerie beloofling begytogen.
Grating, adj. Krassend; — TO Onaangenaam voor.
Gratingly, adv. Krassend (van geluid);
fig. Verdrietig , Onaangenaam.
Gratis, adv. Orn niet , Gratis.
Gratitude, s. .Erkentelijklzeid , Dankbaarheid , yr.; — TOWARDS Dankbaarheid aan, omtrent.
Gratuitous, adj. (Gratuitously, adv.)
Vrtivillig, Onverpligt. * Zonder
bewijs geopperd.
Gratuity, s. Gift, yr., Geschenk, o.
to Gratulate , v. a. Geluk wenschen.
Gratulation, s. Gelukweusching , vr.
Gratu latory , adj. Tot' gelukwensching
strekkende:
Grave, s. Graf, o.
to Grave, v. a. veroud., Begraven, Ter
aarde bestellen.
to Grave, v. a. (sea schip)Breeuwen en
harpuizen.
to . Grave, irr. & reg. v. a. & n. In plaati
of In bout snijden , Graveren,Griffelen,
Griffen ; a.) to a thing in the heart,
lets rrl het hart griffelen ; 2.) obi
or UPON steel, Op staal graveren.
Grave, adj. Deftig , Ernstig , Stemrnig,
Statig , Plegtig. * , Zwaar, Diep
(van geluid, Niet scherp; The—accent,
Het zware toonteeken.
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Grave-clothes , s. pier. Doodskleederen,
o. meerv.
Grave-digger , s. Doodgraver,, m.
Gravel, s. Grof zand, Kiezelzand , o.,
Grinte , vr.
Graveel , o., Steen,
(in de blaas,)
to Gravel , v. a. Mct kiezelzend bestrooij en , Beg, listen; fig. lemand in het naauw
brengcn, Verlegen waken.
Graveiess, adj. Zonder graf.
Gravel -pit, s. Zandget , o.
Gravelly, adj. Zantlig , Vol kiezelzand.
Gravel-walk, s. Gi intfred , o.
Gravely, an y., zie Grave, adj.
Graven, part., zie to Grave.
Graveness, s. Defigheid, Ernstigheid,
Stemmigheid,Siative;d,Plegtigheid,yr.
Graveolent , adj. Sierki iek.end.
Graver, s. Plant- of .iltutsnijder, Graveur,, m. *
Graveerstijt , yr.
Grave-stone, s. Graf teen, m.
Gravidated , adj. Zwanger.
Gravidacion , s. Zwanget schap yr.
Gravinity,, s. Zwange, held, yr.
Graving, s. Sniiwei k, o.; fig. Indruk, m.
Graving-tool, s. Graveerstaal , o.
to Gravitate, v. n. Zivaerte hebben, Naar
het middelpunt der eantrekkii:gbellen ;
to - TOWARDS Streren near.
Gravitation, s. Zwaez tekracht, yr.
Gravity , s. Zwaat ie , Helling near het
middel punt van arntrekking; fig. Zwaarte van misdeed, Snoodheid. * —
Stemmigheid, y r., Ernst, in.,
Statigheid , yr.
Gravy , s. Sap van gebraden vleescle, o.
* —,..jeu , yr.
Gray, adj. Graauw, Grijs. * , Vaal,
Aschy erwig. * , s. Grilzeofgraauwe
kleur,vr., Grifs , Graauw, o. *—, Grijs
of Graauw dier, als : Graauwpaard,
Graauwtj e, o. *—, Das, m.*—, een zalnz.
Graybeard, s. Griisaard, m.
Grarbrock , s. Das , in.
Gray-tly , s. erne brems, zie Trumpet-fly.
Gray-friar, s. Capucijner monnik,
Grayish , adj. Grijsachtig.
Grayling, s. een yisch, z:e Umber.
Grayness, s. Graauwheid, Griisheid.*—,
Vaalheid, yr.
to Graze, v. n. Grazen , weiden. *—,
v. It. ilfgrazen, Afweiden. * —,Weiden,
Doen gt azen.
to Graze, v. a. et n. Rakelings langs
iets been schuren, Eventles in het veerhij snellen raken.
Grazer, s.,Grasetend dier, o.

GREE
Grazier , s. 'Felder,, Vetweider,, Osseweider , m.
Grease , s. Smeer,, Vet, o. * — , 14
paarden, gezwel aan de pooten, Meek, yr.
to Grase , v. a. Smeren , Besmeren,Illet
smeer bestrijken; prov. to — one in the
fist , Iemand de 'minden smeren,Ieinand
omkoopen.
Greasily , adv. Smerig , Vet.
Greasiness, s. Smerigheid, Vett ighei d, yr.
Greasy, adj. Sinerig, Vettig. " — ,Sinerfg , Bestreerd. * — , Glad.
Great , adj. Groot , (in uitgebreidheid,
in swore, effelijkheid , in gezag of vermogen); to Ride the — horse, Zich in
de tijschael oefenen; to Be — WITH, a.)
Vol zijn van; b.) to Be — WITH child,
Zwanger zijn ; c.) to Be — WITH one,
Veel bij iemand y ermogen , G; oot bij
iemand zijn. * — , Gz ootsch. * —, s.
ah : to Sell by the —, In bet greet
verkoopen.
Great-aunt , s. Oudmeei, yr.
Greatbellied , adj. Zwaar, Zwanger.
to Greaten, v. a. et n. veroud., Ver.
greaten.
Great-grandchild, s. Achterk.leinkind, o.
Great-granddaughter, s. Achterkleindochter,, yr.
Great-grandfather, s. Overgrnotvader,m .
Great-grandmother , s. 0 y ergrootmoeder , yr.
Great-grandson, s. Achterkleinzoon, en.
Greathearted, adj. Grootbartig, Hoeghartig , Moedig.
Greatly, adv., zie Great. * —, Greeter
lijks.
Great-nephew, s. Achterneef, en.
Greatness, s. Groctheid, (in uitgebreidheld , in voortreffelijkbeid, of in gezag
, of verinogen). * —, Grootschheiti, yr.
Greave , s. veroud., zie Grove, Groove.
Creaves , s. pl. Beenscheenen, yr. wry.,
Beenwapenen , o. meerv.
Grecian , adj. Grieksch. * —, s. Griek,
( ook in den zin van iemand die ervaren is in de Grieksche taal,) in.
Grecism, s. der Grieksche taal eigene
of daarvan ontleende spreekwijze ,
Griekschheid, yr.
to Grecize , v. a. In het Grieksch overzetten. * —, De Grieken in (iets)naYolgen. * — , Ben' Griekschen.vorm
aan (lets) geven.
Gree, s. bit SPENSER , Toegenegenheid ,
yr., Goede wil, in.
Gree , s. veroud., Trap , m.,Trede, yr.

GREE
Aanm, In plaats van hetgenliike
tneerv. grees , ti eft men dikwuls Breeze,
grice en grise aan.
Greed , s. verond., zre Greediness.
Greedily, adv. Gretig, GretiglUle.
Greediness, s. Gretigheid,Gulzi gheid, yr.
Greedy, adj. Gretig, Begeerig, Haptig;
naar ; 2.) - TO ,
I.) - OF , Begee
Begeerig om te.
— , s. Griek
Greek , adj. Grieksch,
, Grieksch, o., Grieksche teal, yr.
Greenish, adj. bij SHAKSP., Grieksch.
Greekting, s. Beginner in het Gr icksch,m.
Green , adj. Green ; — cheese , Greene
kaas; prov. You would make me believe
the moon is made of — cheese, Gij
zoudt tnij knellen voor citr,enen willen
verkoopen , Gib zoudt 1111). wel willenwijs
waken, dat wit zwal t was. , 'van
vruchten Gruen, 0 n rifto ; fig. to Be —
in a business, Nog een groentfe (neg
onbedreven of een flier/wellow) zii n in
eene zaak. * — , van bout , Green,
Nat. * —, van wooden,Versch, Nieuw.
*--, van visch,Vercch,Niet gezouten.*
van vleesch, Half raauw, Kict gear.
*— , van de li gchaamcgeste Acid, Bleek,
Ziekellik; The-- sickness, De b ‘eekzieks. Gruen. *—,
te, De yr ijstel ziekte. *
Grasperk , 0.; zie ook Greens.
to Green , v. a. btiJ THOM., Green waken.
Greenrooin, s. Stekende b. em , yr.
Gi een-chaffer, s. Keukengewas , o.
Green-cheese, s. Groene kiias , vr.
Greencioth, s. Hfnaalschalks geregt, 0.
Greencoloured, adj. Ziekelifle uieziende.
Green-corn, s. Te velde staand koren, o.
Greeneyed, adj. Gr oenoogig.
Greenfinch, s. Groenvink,
Greenfish, s. een baars. (yr.
Green-gage, s. eene pruim , Reine-Claude,
Greengrocer, s. Oofihandelaar,Groenteverkooper , Groenboer,,
Green-hastings, S. plur. Yroege pettlen
vr. meerr.
Greenhorn, s. Onbedreven jongeling ,
Vlasbaal d, no.
Greenhouse, s. Oranferie , Yr.
Greenish, adj. Groenachtig.
Greenly, adv., zie Green.
Greenness, s, Groenheid.*—,Onrfjpheid.
* , Verschheid , Frischheid. * — ,
Verschheid , Nieuwheid , yr.
Greenroom , s. framer, waar zich de actears en actrices ophoudenowanneer
niet op het tooneel zün, Kleedkamer, yr.
Greens , s. plur., zie Green, s. * --
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Groente y r. , Groenten , yr. meerv. ,
Bleeskrulden , o. meerv.
Greensickness, s. Vrijsterziekte , Bleekzucht , yr.
Greensual, s. GroentewLkel ,
Greensward, Greensword, s. Groene gras,
Gruen, o.
Greenwood , s. Groene woud.* —, Bosch
dat pas gehouwn is, o.
to Greet , v. a. 6c. n. Groeten. * —, Begroeten. Aaiun. to Greit werd corns
geschreven geMe. dit.
Begroeter,,
Greeter, s. Gi oeter. *
Greeting, s. Greet, m *—,Begroeting,yr.
Greeze , s. pl., zie Gree.
Greffier, s. Gr ia e , .
Gregal, adj. Tot eene kudde behoorende,
Van eene kudde.
Gregarian, adj. Gowoon.
Gregarious, adj. In eene kudde bileen
blijvende , In kudden levende.
n. veroud., Klagen.
to Greit,
Gremial , adj. Van den schoot , Tot den
scheet bellow ende.
Grenade , s. in het krijgsw., Handgranaat , Granaat , yr.
Grenadiers. in het krijgsw.,Granadier,m.
Grenado, zie Grenade.
Grew, pret., zie to Grow,
Greyhound, s. Windhond , tn.
Grice , zie Gree en Grise.
to Guide , v. a. Snüden.
Gridelin, adj. il)pelbloesemkleurig. *—,
s. A,pelbloesookltur, vr.
Gridiron , s. Rooster, (on; te braden,)m.
G , tef, s. Hartzeer , o., Droefheid.
Grief, Grieve Beleediging , vr.
Grief shot, adj. veroud., Diep gegriefd.
Grievance, s. Kwelling , Grief , Beleediging, yr.
to Grieve , v. a. Grieven , Hartzeer aandem , Bedreeven; i.) to Be grieved AT,
Bedroefd zijn over ; 2.) to Be grieved
FOR, fledreefd zijn wggens. *— , v. n.
Ti cure;, Bedroefd ziin; to — AT, FOR,
'Lich beds seven over, wegens , Treuren
om , over.
Griever, s. Oorzaak van droefheid, yr.
Grievingly , adv. Met droefheld.
Grievous, adj. Gricvend , Bedroevend;
- To, Bedroevend of Hai d voor. * — ,
Grievend,Drokkend, Bezwarend, Kivellend. * —, Bo y enn2atig ,(in eenen kwaden On,) als : I am in a — fright, lk
ben UselUkverschrikt ; Ile is grievously
drunk , Ili, is vree,elijk dross
Grievously , adv. zie Grievous.
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Grievousness, s. Gi ie yendheid,vr., Nood,
m., Ramp, yr.
Griffin, Griffon, s. zeker verdicht roof.
diet, Griffoen, m.
Grig, s. Kleine and ; fig. Lustige kwant,
Vrolioke snaak, •
to Grill, v. a. Op den rooster braden,
Roosteren. *
zie to Grilly.
Grillade s. lets, dat op den rooster gebraden is.
to Grilly, v. a. bij BUTLER, Plagen.
Grim, adj. Grimmig, Vreeselifk uitziende.
*
Leelijk, ."chuwelijk.
Grimace, S. Grimas, yr.
Grimalkin, s. Onde kat, vr.; fig. Out/
besje, Grootje, a.
Grime , s. Diep ingedrongen vuil, o.
to Grime, v. a. Bezwalken,Bezoedelen,
Bevuilen.
Grimfaced,adj.Gritninig,Barsch uitziende.
Grim-grinning, adj. illschuwelifk grimzend.
Grimly, adv., zie Grim.
Grimness, s. Grimmigheid, Barschheid
(van uitzigt), yr.
Grim-visaged, adj., zie Grim-faced.
Grimy , adj. Vuil, Morsig.
to Grin, v. n. Grijnzen ; I.) to-AWAY
Voortgrijnzen; Grin AWAY, Grijois maar,Groins maar toe; 2.) tO - AT ON ,

Woekeren, Geld afpersen. *
scheepsw., Loefgierig zijn; to — TO
windward, Gieren, In den , wind opschieten.
Gripe, s. Go eep. * —, Kneep, M. * —,
Kneveling, Geldalpersing,Verdrukkingvr.; zie ook Gripes.
Woekeraar,
Griper, s. Knijper. *
Knevelaar, m.
Gripes, s. pl. Buikwee, o. *
scheepsw., Bootle, abbers, tn. meerv.
Griping, adj. scheepsw., Loefgierig.
Gripingly, adj. filet buikwee.
Gripple, adj. veroud., Inhalig.
Grippleness, s. veroud.,
yr.
Gris, s. bij CHAUCER, Gris bone, a.
Grisamber, s. bij MILTON zie Am-
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ilangrilnzen.

Grin, s. Grijnzing, Groins , vr.
to Grind, irr. v. a. (in eenen molen)
Nalen. ( op eenen slijpsteen)S1Upen. * —, (de tanden)Tegen elkander
knarsen ; to —one's teeth, Knarsetanden ; fig. to — the poor, De amen verdrukken villen, uitzuigen. * —, v.
n. Malen. * —, scheepsw.,Kinken hebben of krijgen.
Grind, s. scheepsw., Kiosk, vr.
&dinars/111,er, Schaaf-Grinder, s.
Slijpsteen, m. * —, Kies,
slijp.
m.
vr., Baktand,
Grindlestone, Grindstone, s.
steen, m.
Grinner, s. Grijnzer,
Grinningly, adv. Grijnzend.
Gripped, Greppel, Gruppel,
Grip, s.
Greb, yr.
to Grip, v. a. veroud., zie to Drain.
Grip , s. verond. of plaatsel., Grijpvogel, Roofvogel, m. *—, zie Gripe.
to Gripe, v. a. Grifpen Patten. * ,
Met krachtvasthouden. *
Kniipen.
* , Somdingen in den bulk veroorzaken. *
v. n. Het buikwee hebben.

Grise, zie Gree.
Grise, s. fong varken, Ken, o.
Grisette, s. Prout
y of Dockter van een'
ambachtsman , Gricette, yr.
Griski p , s. Rsoggegraat van een varken , yr.
Grisly, adj. Griezelig,
Vreecell,:ok.
Grist, s. o. ; prov. It will
hinder no — to your mill, Gil zult er
geene schade bij
Gristle, s. Kraakbeen, a.
Gristly, adj. Kraakbeenachtig.
Grit, s. Grinte van meel (vroeger grout
eheeten), yr. *—, p1. Grits, Ilavetgort,
meestal groats geschreven, hoewel steeds
grits toitgesproken,) vr. * Zand,
Gruis, o. *—, Zandsteen, m.
Grittiness, s. Zandigheid, Gruizigheid,vr.
Gritty, adj. Zandig, Gruizig.
Grizelin, zie Gridelin.
Grizzle, s. kij SHAKSP., Grijs, a.
Grizzled, adj. bid SHAKSP., Met grijs
doo r mengd.
Grizzly, adj. Grijsachtig.
to Groan, v. n. Steunen ; Steven, Krennen, Zuchten ; I. ) to — AWAY, Verzuchten, diet zuchten of steunen doorbrengen ; 2.) to —FOR, a.) Zuchten /war ;
Zuchten am; 3.) CO - FORTH,
/1, et zuchteu of gesteen
to Groan, v. n. veroud., zie to Groin.
Groan, s. Gek.reun, Gesteun, Gesteen, o.
Groanful., adj. bij SPENSER, Kermend.
Groaning, s. Gekreun, Gesteun, o.
Groat, s. zekere ;Hunt van vier Engelsche stuivers, die thaws niet meer gangbaar is; fig. Not worth a —, Geen
oat die waard.
Groats,
pl., zie Grits.
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Grocer, s. Kruidenier, m.; —'s ware, Gror, s. Gist, vr•
Grotesque, adj. 2 i c i zaani, Vreemd, OnKruidenierswaar, yr.
Grotesk. *
natuuriijk,
Grocery, s. Kruidenierswaar, vi.
Grog, s- Grog, ass. Aantn. Men meent, s. ffronderlijke en vreeinde in de beep.dat deze drank werd ingevoerd door den dende kunsten, Groteska, o.
Grotesquely, adv., zie Grotesque, adj.
admiraal VERNON, die een' grogi
coat droeg, wadovan men den naarn Grotta, s. veroud , zie Grot.
Grotto, s. (pl. Crottos,) Groe, yr.
afleidt.
Ground, s. Grond, in., zie Grond in het
Grogeram, zie Grogram.
andere (ha ; to Gain —, Veld winnen,
Groggy, adj. getneen, Dronken.
Grogram, Grogran, s. zcIcero ruige wol- (eig. en .fin,..); to Give or Lose —,
lerug deinzen; ro Stand or
len stof; eene soort van duffel. * —, adj.
Keep one ' s - Stand houden; to Quit
Duffelsch.
one's —, Ardeinzen. * — , in de muGroin, s. Lies, yr.
kU schild.,
zt/k, Grondt g on, m.
to Groin, v. n. veroud., zie to Grunt.
6anleg, m. ; zie ook. Grouncis.
Groin, s. bij CHAUCER, Vat-kens:omit, rn.
Gromill, ,Gromwell, s. eene plant, Steen- to Gic,ind, v. a. Gronden, Grondresten.
G'oni'en, Bouwen als op een eerste
zand„ o.
*
Groom , s. oorspronk. Man, zie Goon), grond Imgmel ; i.) to - IN, Gronden
in; 2.) tO - ON, UPON, Bouwen op.
Gom ; van bier: Dienaar, Lediende,
Dienstknecht, Knecht„jongen, on. ; A * , v. n. Op den grond vastrakev.
— of the chamber; Ben kamerdienetar ; Ground, pret. & part., zie to Grind.
A — of the stole, (to the king,) Ben Ground-ash, s. eene, plant, Geitevoet, o.
opperkamerheer; — of the bedcham- Ground-bait, s. voor visschen, door
ber, Kamerheer; — of the kin i.;'s ward- hengelaars op den bodent des waters gerobe, Bediende Van 's kouings garde- worpen, 0.
, inzond. Stalk.necht, Os. Ground-beetle, s. Loopkever,
*
robe,
Groundedly, adv. Gegrond , Op vaste
Bruielegoin,
passer. *
hike- grondbeginselen steunende.
Groove, s. Groeve, Go oef. *
telein.de, o.
Grunt., I end, s.
Bilingroef,
vr.
ping, Sponning. *
Aard3,,100,
Gro;tr.d-ilea,
to Groove, v. a. Groei'en,
to Grope, v. it. in lest duhter orntasten, C rnton.1-finor, s. Ve1 d 'opiug
Voelem ; i.) to ALONG , DIY der; cast gronds , Benedonsto verdieping (in eel;
gebouw), yr.
of Op het gevoel voortgaJor ; 2.) to AFTER, FOR, Tasten of Voelen naar ; Ground- hog, s. Varkenkonijn, o.
3.)
-- AMONG, TaS4'71 cjc Zoelcen nu- Ground- ivy, s. Aar* eil, o.
!PI den east Groundless cdj. (Groundlessly, adv.)
des-, in ; 4.) to—
voortn-aan. * —, v. al _Nifqr jets tas- Zonder grond, 0,,,egrond.
ten of voelen Taste,;ei• z..;e4417, Bti den Groundlessness, s. Ongrgrondheid,'vr.
s. zeker v!3chje, GrondeCast zoeken.
ling, Grondel, m. * —, ten tüde van
Groper, S. Taster, Voeic i-,
Degene welke op de laagste
SHAK3P
Gross, adj. Dile, Grnf, Zleaar. *
—, Grot; of geringste ;Moats in den schouwGrof, Row, .Niet fijn.
burg zat.
Ruw, NI et g,zniver.l. * , Rwv, On
Transtalt:n;, ameffel- Groundly,, adv. veroud., zie Groanbesc,',oft. *
, s. Go os 0., 11,13,-7, yr.
matig. *
s. Spoeling van moat, yr.
twaalf dozijit,) o. ;
* — , Gros, (d.
Ground- nut, s. zlardnont , yr.
fig. Groove ine-'gte,
G.ound-oak, sa ceice plant.
Grossbeak, s. Kerceink, on.
in.
Grossheaded,adj, Dik van hoefel ; fig.DOM. Goon/-pine, s.
op of dogs by
u
Gro.,nd-plate, s. IiLorerk
j
,
Grossly, adv., zie Gross, ad
end, o.
Grossness, s. Dikte, Grof1:(71, Riewhoid. den
Grossed-plor, S. Ell ',mat-op een buss
Ruwheid, OnbeschofthGid. *
*
, Platte grond (van
cei,,ozev'el is, o.
Tfral,taltigheid, vr.
c, gebouw), 7n.
Gtossula ,., adj. Gelijk eerie kruisbes,
Ground-rei4t, s. Gre7:41paclit, yr.
Gress-weight, s. Brutogewigt, o.
26
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Ground-room , s. Kamer van de benedenste verdieping , Benedenkamer, yr.
Grounds, s, pl. Grondsop, o., Draf,
on., Bezinksel ,
o.
Ground-sea, s. Grondzee, yr.
Gronndsel, s. Drempel, m. * , zie
Ground-plate *— , eene plant, Kruiskruid, o.
Ground-selling, s. Grondlegging, yr.
Ground-squirrel , s. scheepsw., Zwijn, o.
Ground-toes, s. pl. Heede (van hennep), yr.
Ground-tackle, s. Toestel van kabels en
ankers om to ankeren, m.
Ground-tier, s. Onderste laag (watervaten), yr.
Ground-ways, s. pl. scheepsw., Lang- en
dwarsleggers , (tot het vormen eerier
scheepshelling,)Stapelblokken, m. nseerv.
Ground-work, s. Grondslag,
Ground-worm , s. Re genworm, m.
Group, s. Groep, yr.
to Group, v. a. Tot eene of meer groepen zamenvoegen, Groeperen.
Grouping, s. Groeperivg, vr.
Grouse, s. Berkhoen, o.
Grout , s. Grut, Gort, yr. * —, Ongegist bier, o., zie Wort.
Groutnol , s. veroud., .Domoor,
Grove, s. Laan, yr. * —, Boschje, o.,
Bosschaadje, yr.
to Grovel, v. n. Ter aarde ggen. * —,
Voorover liggen ; fig. Zich op eene lage
wijze gedragen.
Groveller, s. Gemeene vent, m.
Grovelling, adj. Gemeen.
to Grow, irr. v. n. Groeijen, Wassen,
Worden ; to — thick, thin, strong,
feeble, rich, poor, handsome, Dik, Dun,
Sterk, Zwak, kijk, Arm, Schoon worden; I.) to — FROM, a.) (a seed TO
a tree,) Van (een zaadje een boom)worden ; b.) Voortspruiten nit ; 2.) to —
INTO fashion, In de mode komen, In
zwang komen ; to — INTO favour
WITH one, In gunst bij iemand komen,
Iemands gunst verwerven ; 3.) to ON ore's victuals, Van iemands 'evensmiddelen groeijen of Groot worden ; 4.)
to - OUT OF , a.) Groeijen nit ; b.)
I7oortspruiten nit; c.) to OUT OF
fashion, Uit de mode komen, raken, ge•
raken; to — OUT OF kind , Verbasteren , Ontaarden , Slechter worden ;
to - OUT OF esteem, Vine achting
verliezen ; 5.) to — TO, a.) Groeijen
tot; b.) Aankomen, De eigendom wor-

den van; 6.) tO - TOGETHER, a.)
Zarnengroeijen ,Aaneengroeilen ; b.)
Toegroesien , Digtgioeijen; 7.) to TOWARDS Naderen, Gaan near ; It
grows towards morning, Het gaat near
den morgen ; 8.) to — u p , a.) Opgroeijen ; b.) Toegroeijen , Digtgroeijen; 9.) Dissipation was grown a habit WITH him, De verstrocijingwashem
tot eene gewoonte geworden. , v. a.
Doen groeuen.
Grower , s. Die of Dat groeit. * —,
Groote boor, Landbouwer, m.
to Growl , v. n. Knorren, als een boosaardige bond. * Knorren, Brommen, (ontevredenheid betoonen,); I.) to
- FORTA an imprecation, Len' vIoek
grommen ; 2.) to — OUT TO one,
Tegen iemand gronimen, bi
Growl, s. Knorrende Coon, m., Ge•
knor, o.
Grown, part., zie to Crow. *— , adj.
Volwassen ; — folks, Volwassene lieden.
*—, Begroeid ; — with grass, Met gras
begroeid.
Wasdom,
* —,
Growth, s.
Gewas ,o.
to Grub, v. a. Op graven, Ontwortelen ;
to — UP, Oigraven, Uitgraven.
* v. n. Graven, Graafwerk veriigten ; fig. Gering work doen,Sjouwen.
Grub, s. Made, y r.; fig. to Have one's
head,full of —, Vol grillen z"iin , Het
hoofd vol grillen hebben. *—, gemeen,
Voedsel, o., yr.; fig. Dreumes ,
Grubber, s. Graver. * , Sjouwer, in.
Grubstreet, s. naam van eene straat in
Londen, islet verve van Moorfields,
de bekende woonplaats der broodschrifvers, thans: Milton - street genoemd ;
fig. Prulschrift, o., Prul, yr.
to Grubble , v. n. In het duister orntaften, voelen, zie to Grope.
Grudge , s. Wrok, Ekel , Pik, fn. ; to
against one, Eenen ekel tegen
Have a
lemma hebben. * —, , Afgunst, vr. *—, Gewetensknapng, vr.
to Grudge, v. a. Misgunnen, Niet gunBenijden. * —, Met weirnen. *
zin geven of ontvangen. —, v. n.
Morren, Ontevreden zijn; to — AT,
Morren over. * —, Tegenzin helmet;
veroud. , Spilt hebben
in iets.
*
—, Heimelijk wenschen.
van iets.
Grudger, s. Gron2pot , NUdigaard , Afgunstig mensch, m.
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Gruclgipg,s. Morren,o.,Tegenzin, tn. *—,
Teeken van ziekte , o.
Grudgingly, adv. Met weérzin.
Grudgeons , s. pl., bij B. and FL., Grunt
Zemelen, y r. meerv.
(van tneel),
Gruel, zie Watergruel.
Gruff, adj. (Gruffly, adv. )Barsch,Norsch.
Gruffness, s. Barschheid,' Norschheid, yr.
Grum , adj. Getnelijk , Stuursch.
to Grumble, v. n. Grommen, Knorren,
Ontevredenheid betoonen; I.) to - AT ,
11Iorren over; 2.)tO-OVER, G1011111202 btil.
* , Rowmelen.
Grumbler , s. Knorrepot, nt.
Grumbling, s. Geknor, Gegrorn. *—.
Gerommel (als in de darmen), o.
Grumblingly, adv. Grommend, Pruttelend
Grume , s. Klonter, m.
Grumly, adv., zie Grum.
Grumous , adj. Klonterig , Geklonterd.
Grumousness , s. Klonterigheid , vr.
Grunsel, zie Groundsel.
to Grunt, v. n. Knorren (ale een varken).
* , Knorren, Gt ommen , Ontevredenheld betoonen; prov. A grunting horse
and a groaning wife seldom deceive their
master , Krakende wagens loopen het
langst ; to — AT , Aanknorren, Tegen.
knot rest.
Grunt, s. Gcknor (van een varken), o.
Grunter , s. Die knort. *—, Darken, o.
*—, Knorvisch, m.
Grunting, s. Knorren, Geknor, o,
to Gruntle , v. n. ' weinig gebsuik., zie
to Grunt.
Gruntling, s. fang varken, o.
to Grutch , v. n. veroud. of gemcen ,
zie to Grudge.
Gry,, s. Honderdste deel yan een' duim, o.;
fig. 1Vietigheid, Prul , vr.
Gryphon, zie Griffin.
Guaiacum , s. naam van een Amerik. hoot,
dot in de geneesk. gebraikt wordt.
Guarantee, s. Waarborg , m.
to Guarantee, v. a. Waarborgen.
Guaranty, s. Waarborging, yr.
to Guard , v. a. Bewaren, Hoeden, Beschermen; i.) to AGAINST, Behoeden
tegen; 2.) to - FROM , Behoeden tegen,
voor. " —, v. n. Op zijne hoede ziin;
to - AGAINST mistakes, Tegen misslagen
op zone hoede Zich voor misslagen hoeden.
Guard, s. Wacht.*—,Liffivacht,Garde,vr.
, Conducteur, m. * , Hoede
*
, Stootplaat ,(van
Voorzigtigheid.
Beugel,
een' degengevest ,) yr. *
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(over den trekker van een geweer,)m.
—, veroud., Boordsel , Belegsel, o.
Guardage , s. Opzigt van voogden , n.
Guardant, adj. hilSHAKSP., Ilet ambt van
voogd waarnemende.* —, in de wapenk.,
van een dier, Net het gezigt naar den
toeschouwer gekeerd.
Guard-boat , s. Wachtschip, O.
Guard—chamber,
s. Wachtkamer, yr.
Guardedly , adv. Behoedzaam.
Guarder , s. Wachter, Bewaker, 1.71.
Guard-house , s. Wachthuis, o.
Guardian , s. Bewaarder,, Beschermer.
* —, Voogd, tn. *—, adj. Beschermend;
A — angel , Ben beschermengel.
Guardianship, s. Voogdijschap, yr.
Guard-irons, s. pl. scheepsw., Houders,
m. meerv.
Gsardless, adj. Weerloos.
Guard-room, s. Wachtkarner, yr.
Guardship, s. Bewaring, Bescherming,vr.
Guard-ship, s. Wachtschip, o.,Uitlegger,m.
Guava, s. naam eener Atnerik.vrucht.
Gubernation, s. B estuur, Bestier, Beleid,o.
Gubernative , adj. Besturend, Regerend.
Gudgeon, s. zeker vischje Grondeling,
* — Lokaas , o.; fig. to
Gtondel ,
Swallow a —, Bedrogen worden. *
Sul, m.
Guelder-rose , s. een bloeilende heester,
Sneeuwbal, tn.
Guelf, s. een aanhanger van den pans
tegen de Ghibellinen, Guelf, tn.
Guerdon , s. Belooning, yr.
to Guerdon , v. a. bij SHAKSP., Beloonen.
Guerdonless, adj. bij CHAUCER, Onbeloond.
to Guess , v. a. & n. Gissen ; a.) to AT , Gissen Haar; 2.) tO - FROM , Opwaken
* —, Raden.
Guess, s. Gissing, y r.; prov. It was more
by — than by cunning, Het was inter
geluk dan wifsheid.
Guesser, s. Gisser,
Guessingly,, adv. Bij de gis.
Guess-work, s. Gissing, y r., Gissen, 0.
Guest, s. Gast, m. ; — in the candle,
Dief aan de kaars.
Guest,chamber,, s. Gastkamer, yr.
Guestrite , s. ongebr., Gastregt, o.
Guest-rope, s. scheepsw., Bootsleper, tn.
Guestwise , adv. Als gust.
to Goggle, v. n. van ten y acht, dat trot
tusschenpoozen tat een naauw gehalsd vat
loopt , Klokken.
Guidage , s. Bodenloon, tn. en o., Belooning van ten' aids, yr.
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Guidance, s. Geleide, Bestuur, Bestier, Gulf, s. Golf, Baai ,
«--, Kolk ,
o., Leiding, yr.
MaalAJgrond. * — , Draaikolk
to Guide, v. a. Leiden, Geleiden. *
stroom ,
, Vol
Leiden, Besturen, Bestieren.
Gully , adj. Vol afgronden. *
Guide , s. Leidsman, Gids, Wegwilzer,, baaijen.
Geleider.*—, Bestuutder, Bestierder, m. Gull, s. zekere zeeyegel , Meetrw, yr.
Guideless , adj. Zander leidsman.
to Gull , v. a. Bedriegen , Bedotten,
Guide-post, s. WegwifZer, Ilandwitzer,
Verschalken ; to - one INTO , Iemand
Guider, s. Geleider, Bestuurder,
verleiden tot.
Guidon, s. veroud., Standaatd
Gull, s. Bedrog , n., Bedriegeril, yr.
Guild, s.
—, Sul, lIals , _Bload, us.
o.
Guildable , adj. Belastbaar.
Gullcatcher,, s. bit SHAICSP., Die zotten
Guilder, s. Gulden, in.
misleidt , Bedrieger,, Verschalker, m.
Guile , s. Bedrog ,
Valschhei d , yr.
Geller, s. Bedrieger, m.
to Guile, v. a. verond., Bedriegen.
Gallery, s. veroud. of gemeen, Bedrog,
Guileful, adj. (Guilefully, adv.) Be- o., Verschalking , yr.
driegelijk.
Gullet, s. Slokdarm. *—, Hals (van
Guilefulness, s. Bedriegelilkkei d , yr.
eene flesch),
Guileless, adj. Zander Bedrog ,
Gullibility, s. boert., Ligtgeloovigheid,vr.
Guiler,, s. bij SPENSER , Listige be- Gullish , adj. Dwaas , Zot.
drieger,,
Gullishness , s. Dwaasheid Zotheid, yr.
Guillemot, s. Waterhoen , o.
Gullosity, s. Gulzigheid, Vraatzucht,yr.
Guillotine, s. Guillotine, yr.
to Gull y , zie to Guggie.
to Guillotine, v. a. Guillotineren.
Kanaal, o.,
Gully, s. Greppel ,
Guilt, s. Schuld, Misdadigheid. *
, Gout, yr.
Ithsdaad, yr.
Gullyhole , s. Rioolgat, o.
Guiltily , adv., zie Guilty. (vi. Gulp, s. Slok , m.
Guiltiness, s. Schulthgheid, Misdadigheid, E0 Gulp , v. a. Inslokken,Inzwelgen ; a.)
Guiltless , adj. Schuldeloos , Onschuldig; to — DOWN , Inzwelgen; a.) to — on,
- on, a.) OnschuMig aan; b.) Vpil Ifitbraken,
van; c.) O pgewend' aan.
Gum, s. Gum, y r. *—, Dragt of DragtigGuiltlessly, adv., zie Guiltless.
held (der oegen), yr.
(,,r.
Guiltlessness, s. Schnideloosheid,Onsdiuld, to Gum, v. a. Gommen; to — TOGETHER,
Guilt sick, adj. Door nzisdaad ziek.
Aan elkander plakken.
Guilty, adj. Schuidfg,Misdadig ; -OF, Gum, s. ( meest: Gums, pl.)Tandvleesch,o.
Sehuldig aan.
ai;i,cke gam, vr.
Gum-arabic, s.
Guinea, s. zeker gondrilk land in Afrika; Gum-boil , s. Zeweil;ng van het tanden van daar: zekere Engelsche gouden vieecch, yr.
mune, Guinie , yr.
Gum-lac s. Gonilak , o.
Guinea-cock, s. Parelhaan,
Gumminess, Gummosiry,, s. Gommigheid.
Guinea-corn,
Gierst , yr.
* 5 Dragtigheid (der oogen), yr.
Guineadropper,, s. Ronselaar, (die ale Gun:mous, adj. Gommig , Gomachtig.
het ware eene guinie laat vallen ,
Gummy, adj. Gommig, Gomachtig, *—,
cenen anderen bij het verteren daarvan van do oogen, Dragtig , Tranend.
to verstrikken,)
Gumption , s. gem., Verstand, a.
Guinea-grain, s. ParadUskoren, o.
Guns-resin, s. Gomkars , o.
Guinea-hen, s. Pat clhoen, o., Pareihen,yr. Gum-sene2,a1 , s. Senegaische gam, yr.
Guinea-pepper, s. Spaansche peper, yr. Gun . s Sehictgeweer, Kanon ,n., PiturGuinea-pig , s. Guineesch varken, a.; fig. mond , Snaphaan,
Vnurreer, Geweer,
snort van z,cecedet cp Oostindievaarders. jag:geweer, (dock gcen pistool,)o.
Guiniad, zie Whiting.
ti. Gun , v. n. BEATIM et FL., Schieten.
Guise , s.
, Manier,, yr. *
, Gun-deck, s. Geschutdek „ o.
Lliterkk vourkornen , o.
Gun-gear, s. scheepsw., Geschutgiln, o.
Guiser, s.
Gemaskerde, tn. en yr. Gun-metal , s. Geschutmetaal , o.
Guitar,sJ. ekersnaarspeeltuig,Gui:aar,vr. Gun-morning-watch, s, scheepsw., DagGulch, s. B. JoNso
N,
sabot, o.
Gules , adj. et s. de wasenk., Rood.
Gunnel, zje Gunwale.

GUNN
rn ;
Gunner, s. Kanonnier,
—'s ladle, Kruidlepel, m.
Gunnery, s. Konstabelskunst,Artillerij, yr.
Gunporc , s. Geschutpoort, vr.
(o.
Gunpowder, s. Buskruid, o.
Gunpowder-treason, s. Buskruidverraad,
Gunroom, s. Konstabelskamer, yr.
Gunroom-port, s. Poort in de konstabelskamer,, yr.
Gunshot, s. Snaphaanschot, Geweerschot,
Schot , o. * —, Wijdte, y r. of (stand
van een schot, tn. *—, adj. Van een schot.
Gunshot-wound, s. Schietwond, yr.
Gun-side-tackle, s. Zijtalie, yr.
Gun-sling, s. Geschutleng, yr.
Gunsmith, s. Geweermaker,
Gunstick , s. Laadstok, M.
Gunstock, s. Houtwerk van een geweer,
o., Lade, Yr.
Gunstone, s. Steenen kogel , on.
Gun-strapling, s. Geschutctrop, m.
Gun swivel, s. Steenmortier, rn.
Guntackle, s. Geschuttalie, yr.
Guntackle-purchase , s. Benoodigdheden
voor het geschut, yr. meerv.
Guntrain-tackle, s. Inhaaitalie, yr.
Gun-vessel, s. Kanonneersloep (van4,tot
16 stukken), yr.
Gunwale, s. scheepsw., Potdeksel , o.;
— of a boat, Dolboord , o.
Gurge, s. Draaikolk, m.
to Gurge, v. a. Inslokken, Opslokken.
Gurgeon, s., zie Grudgeons.
to Gurgle, v. n.-Klokken, zill to Guggle.
Gurnard, s. Knorhaan, m.
Gurnet , s. een visch in Devonshire.
to Gush , v. D. Uitstroomaz, Uitstorten,
Gudsen; . I.) CO - FORTH FROM, Gudsen
nit; 2.) CO-FROM, Gudsen van, nit ;
3.) to — OUT , Uitguthen, Uitstroomen.
* —, v. a. bij DRYDEN , als: to — UP,
Ultwerpen, Doen uitstroomen.
Gush, s. Uitstrooming,Uit+torting ,Gudsing , yr.
Gusset, s. Okselschrooi. * Geer,vr,
Gust, s. het zintuig, Smaak. * — ,
Smaak, ('voor iets,) m., Neiging, yr.
Smaak , tn., Gevoel , o.
*
Gust, s. (of wind) Windvlaag, yr.
Gustable, adj. veroud., Proefbaar. *—,
(vr.
Smakelijk.
Gustation , s. weinig gebruik., Proeving,
Gustful , adj. Smakelijk.
Gustfulness, s. Smakelijkheid, yr.
'Custless, adj. Smakeloos Onlmakelijk.
(vlagen.
Gusto, s. Smaak,
Gusty, adj. Stormachtig, Met sterke wind-
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Gut , s. Darn) m.; to Mini nothing but
one's guts, ii>an zijnen buik een' god
mak.en. *— , Doorgang,
to Gut, v. a. Ontweijen , Van ingewand
Berooren.
ontdoen. *
Gut scraper, s. (slecht) Vioolspeer, fn.
Gut-spinner, s. Darmsnarenmaker, on.
Gusts ring , s. Dvzrmsnaar, yr.
Gutta, a. Droppel, In.*—,zie DrOp-3erene.
Guttated 7 adj. Bedroppeld.
Gooef, (ix eere
Gutter, s. Goo:. *
zuil,) yr.
to 'Gtitcer,, v. a. Met groeven maken.*—,
v.
ilfloopen.
Groeven. *
Gutter-lane, s. Keel, y r.; prov. He lets
all go down —, Hijlapt alley door de kce/.
Gutter-ledge, s. scheepsw., Merker in
eels luik, m.
Gutter-stick, s. Bindsteeg, yr.
Gutterstone, s, Leksteen, m.
Gutter-tile, s. Holle pan, yr.
stenavond.,
Guttide, s. Slemptijd,
to Gattle, v. n. Bra s sen, Slempen.*—,
v. a. Inzwelgen; to — UP, Inzwelgen.
Guttler, s. GuIzigaard,
Guttulous, adj. in -de gedaante van een
droppeltje, Dropvormig.
Guttural, adj. Tot de keel behoorende.
s. isa de spraakk., Keelletter, yr.
*
Gutty, adj. Met droppels besprenkeld.
Gutwort , s.'Wervelkruid, o.
Guy, s. scheepsw., Oplzouder, Topreep,
m.; — of a boom , Bulletouw van eene
g iek, 0.; — of the flying jib-boom ,
akstag van het ,ganghout, vr.; — of
the studding sailbuorn , 'Keertouw van
eene lijzeilspier, o.; — pendant,-Sehinkel, m.
to Guzzle, v. n. Brassen en zwelgen.
v. a. Inslokken, Inzwelgen.
*
Guzzler, s. Zuiper,`m."
Gybe, zie Gibe.
to Gybe, v. n. scheepsw., van een' boom
of giek, Doorkaaijen, Overgaan.
Gymnasium, s. (ph Gymnasia) Oefenschool
veer de gymnrestiek yr.
de ligchaams'
Gymnastic, idj. Betrelekelijk
oefeningen Gymnastisch.
Gymnastically, adv. Gymnastisch.
Gymnastics, s. pl. Gymnastiek, yr.
Gymnic, adj., zie Gymnastic. * —, s.
Gymnastische oefening , yr.
Gymnosophisc , s. Gymnosophist, Indische
wuSgeer, m.
Gymnospermous, adj. Met naaAle zaden.
Gynaecian , adj. Van de vrouwen, De
yrouwen betreffende.
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Gynander, s. Plant, welker meeldraden
aan tie stampertjes vastzitten , yr.
Gynarchy, s. Vrouwenregering, yr.
Gvneocracy,, s. rrouwenregering, yr.
Vrouwenbestuur, o.
Gypseous, adj. Gipsachtig, Gips ...
Gypsum, s. Gips, yr.
Gypsy , s. naam van zekere land/capers , Heiden, (mry . Heiden,

CYST
m. i Heiden , vr., Heidinnetje , 0.
Gyration, s. Ronddraaijing, vr.
Gyre , s. bij DRYDEN, Ronddraai, yr.
j
to Gyre , v. a. bins. HALL, Ronddraaijen.
Gyrkin, zie Gherkin.
Gyves, s. plur. bij SHAKSP, voor de bee nen , Boeijen, y r. meerv.
to Gyve, v. a. bij SHAKSP., Boeijen.
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H, s. di? letter H, y r. Aanm. De h,
als aanvangsletter,, is in het Engelseh
altoos hoorbaar, uitgezonderd de weinige
volgende woordk: Heir, Honest, Honour,
Hostler, Hour , Humble , Humour ,
en hunne afleidingen ,waartoe men vroeger ook Herb, Herbage en Hospital telde,
terwij1 men in plaats van Hostler ook
Ostler schrifft. Over het gebruik van
het lidwoord A of An voor- de luidende
of stomme h, zie op A.
Ha, inter]. Ha!
IIaak, zie Hake.
Habeas-corpus, s. Habeas-corpus-akte, vr.
Haberdasher, Garenvetkooper,, ( winkelier , die garen , band, lint, spelden
en naalden verkoopt,) m.
Haberdashery, s. Waren , die een haberdasher verkoopt y r. meerv.
Haberdine, s. Gedroogde leng , yr.
Habergeon, s. Borstharnas, o.
Habiliment, s. Gewaad , o., K1 e edi ng, yr.
to Habilitate, v. a. weinig gebruik. ,
Bevoegd maken.
Habilitate, adj. Bevoegd.
Habilitation, s. bij BACON, Bevoegdmaking , vr.
Hahility, s. bij regtcgel., Bevoegdheid, yr.
IIabit , s. Gesteldheid , y r., Staat, Toestand, *Kleeding,vr.,Gewaad ,
o. * — , Hebbelijkhe
id ,Gewoonte, yr.,
4anwensel , o.
to Habit, v. a. Kleeden , Uitdossen. *—,
veroud., Gewennen.
Habitable, adj. Bewoonbaar.

HACK
Habitableness, s. Bewoonbaarheid , yr.
Habitable , s. bit CHAUCER , Ironing, vr.
Habitance , s. bijSPENsER, ironing, yr.,
Verbliff, o.
Habitant, s. Inwoner, m.
abitation , s. Inwoning.*—,Woonplaats.
*
Bewoonbare plaats, yr.
Flabitacor, s. Inwoner, Bewoner,,
Habitual, adj. Hebbelijk , Gewoon, Gewend ; It is —To him , Het is hem tot
eene gewoonte geworden.
to Habituate, v. a. Gewennen, Wennen;
to— one's self To, Zich gewennen aan.
Habituate , adj. Tot eene gewoonte geworden, Ingeworteld.
Habitude , s. Hebbelijkbeid , Gewoonte,
y r. * — , Zanwensel , o. * — 5 Door
oefening verkregepevaardigheid. * —,
Gemeenzame verkeering , yr.
Hable, adj. bij SPENSER , zie Habile,
Bekwaarn.
nabnab , adv. in HUDIBRAS Luk (of
rank, Zonder overleg.
to Hack, v. a. Hakken, In stukken kappen ; to-DOWN, Ornhakken. *—, linkkelen , Stotterend spreken , (eene tail)
Radbraken. *
Huren.
Hack, s. thulv , Hat, m., Keep. * —,
Stowe bijl , Hak ,vr.* — ,Huurpaard,
o., Knol , m.
Hackle , s. liekel , nt.
to Hackle, v. a. ( Plas)hekelen.
Hackney, s. Hakkenei , y r., Telganger,,
m., Telpaard , Paard. dat den telgang
gnat, o. Telle,vr. *—, Paard voorrijtuig

HACK
of onder den man. * , Huurpaard,
o; van daar Huurling in het algem.,
In. *_, Allemanshoer, Yr. adj.
Verhuurd wordende. * — , Poor ieders
gebruik bestemd , Gemeen. * —, Slecht,
Hoes-etc/dig. * — , Afgejakkerd.
to Hackney, v. a. Tot lets gewennen.*—,
Gestadig aanvoeren , dfzagen. * —
In huurrijtuig voeren.
Hackney-coach, s. Huurkoets , vr,
Hackney-coachman, s. Huurkoetsier, m.
Hackney-horse, s. Huurpaard, a., Hourknol , m.
Hackney-man, s. Huurkoets ler, P aardenverhuurder , on.
Hackney-whore, s. Gemeene hoer yr.
Hackney-writer, s. van eenen scilrilver,
die om geld voor tie eene ofanderepartij
schrifft , Huuriing m.
Hacketon, s. weleer, Opgevuld wambuis
onder het harnas , o.
Had, pret. & part., zie to Have.
Hadder, s., zie Heath, Ling.
Haddock , s. Schelvisch, m.
Bade , s. in de milnen , Staande gang, m.
Hades, s. Verbliff der dooden, SchimmenrYk , o., Onderwereld, yr.
Haematosis, s. B I oedmakende kr acht, yr.
Aanm. Andere woorden van dezen aard
warden meestal Hem... geschreven.
Haft, s. Gedeelte Van een werktuig, hetwelk in de hand gevat wordt , als: Steel
(van eenen beitel ) , m., Hecht (van een
noes), o., enz.
to Haft, v. a. Stolen, Van- een' steel of
hecht voorzien.
Hag, s. Tooverheks , Held, Tioveres ,
Tooverkol , yr. * —, Leelijk oud wfif,
o. * , Furie, yr., Kwaadaardig vrouwmensclz , o.
to Hag, v. a. Met Ode vrees kwellen.
* —, Vermoeijen.
Hag-born , adj. Pan eene heks geborent.
Haggard, adj. van valken , Wild, Met'
tam, Schuw,, Niet 01 den roep des jagers
terug komende; fig. Mager en gerimpeld,
Leelijk van ouderdom of hevigheid van
toorn en wanhoop. —, s. bo jagers
Sclzuwe of Wilde valk , m. Aanm. Bo
GARTH komt het ten onregte in plaats van
Hag voor.
Haggard, s. Hooiplaats , Hooiwerf,
ook Stag-yard vheeten.
Bagged, adj. by GRAY Mgger, LeelUk.
Haggess, s. eene Schotsche spits, Worst, yr.
Haggish, adj. Tooverheksachtig. * — ,
Leelük.
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to Haggle , v. a. Hakken, Klein hakken;
to — OVER, Diet wonden bedekken ,
Kerven.
to Haggle, v. n.
Afdingen ,
Over den ?rift kibbelen.
Haggler, s. Hakker, m.
Haggler, s. Dinger,, m.
Hagiographer, s. Gewijele schrilver,(buiten MOZES en de profeten,) m.
Hagiography, s. Heilike boeken,Gewijde
boeken , (tegenstelling van de apocrUje,)
o. meerv.
Hag-ridden, adj. Belzekst.
Haguebut, zie Arquebuse.
Hah, interj. Ha !
Ha-ha , s. Opening in een' tuinmnur zonder traliin , met eene gracht aan den
voet , yr. A a n m. Vroeger schreef en
sprak men Haw-haw.
Hail, s. regen, die in ijsdroppelsnedervalt,
Hagel , m.
to Hail, imp. v: n. & a. Hagelen.
Hail, interj. Heil !, Groet,!, Peel gelizki
to Hail, v. a. Heil wenschen , Begroeten.
*
scheepsw., Praaijen.
Hail, s. scheepsw., Roeper,, m.
Hail-boat, s. Praaischuit , yr.
Hail-fellow, s. Goode vriend , tn.
Hailsbot, s. Schroot , o.
Hailstone, s. Hagelsteen, an.
Haily, adj. bijPo p e, Uit bagel bestaande,
Hagelachtig.
Hair, s. Haar o.; fig. Iets zeer Reins f
gerings ;- To a—, Juist zoo ; to Tell a
thing to a —, Eene zaak van stukje tot
beetje verhalen ; He is not a— the worse
for that , Hij is er niet een zier to
slechter om. * —, Meng, yr.; fig. Against the —, Tegen wil en dank.
Hair-bag, s. Haarzak , m.
Hair-ball, s. Haarbal , m.
Hairbell, zie Harebell.
Hairbrained, zie Harebrained.
Hairbreadth, s. Haarbreedte , yr. (m.
Hairbroom, s. Haarbezem, Kamerbezem,
Hair-button, s. Haren (inzond. paardebaron) knoop , M.
s. Haardoek , o.
Hair-dresser, s. Kapper,
Hair-fillet, s., zie Hairlace.
Hairhung, adj. flan een haar of flan een?
zijden draad hangende.
Hairiness, s. Harigheid , yr.
Hairlace s. Haarband , no.
Hairless, adj. Haarloos.
Hairneedle, Hairpin, s. Haarspeld, vre
Hairshirt, s. Haren hernd, o.

Ii LL
AIR
403
ofIlaarzaide Half-faced , adj. Slechts de help van bet
Hair-side, S.
aangezigt vertoonende ; fig. A —
(van leer of huide;:)., vr.
, Een haive Chri:ten.
s. 11,- , rzeet, vr.
711.
Half-hatched, adj. Half uitgebroed.
stLr, vr.
(haal,
Hiirsta: „
Fair-stroke, s.L - nte eener letter, vr.,0p- I-hi-heard , adj. Ten halve ge/sound.
esf :net een hang
Hair-trunk , s. Rust
S. vroegere k:ectling van ligtekooijen.
-eel overtrokken) koffer,, 171
Iii . f-learned, adj. Halfgeleerd.
Hair-weed, s., ale Couferva.
Hal f- lost , adj. Half verloren. (vr.
Hair-worm , S. Haatwo; us, tn.
Half-mark , S. eene munt , halve walk ,
Hairy, adj. Harig. * — , Harem
Half' moon , s. Halve maan
Hake , s. een visch, Roodoog , yr.
Halt-part, s. Half part , o.
Hakot, s. score van Hake.
Half-pay , s. Halve sold-U, vi., Pensioen,
Halberd, s. Hellebaard , m.
o.; A — officer, Een off/tier op halve
Halberdier, s. Hellebaardier, tn.
—, adj. Stil, s o 1 dij , m.
Halcyon, s. Ithvogel ,
Kahn , Vreedzaam , Gertist, Gelukkig , Halfpenny, S. (pl. Halfpence, Halfpences,) Halve penny, m.
Zalig.
Ha l e, adj. Gezond, Frisch en gezond , Half-penny, s. (spreek de lettergr. Half
Wel te pas. * s. Gezondheld, Wel- ale .Ned. Hee); halve ttliver. Aaom.
Het tr eer y. is Half-pence en Half pennies,
vaart , y r., Welstand , on.
to Hale, v. a. Zanhalen , Met kraclit waarin de eerste lettergreep al, gewoonlijk
raar zich toe ha/en; a.) to—ABOUT , Erg. Half wordt uitgespr,ken.
Ileen en weir slepen ; 2.) to—AFT a Half-penny-worth, s. Waarde van een'
sail, Een zeil bijzetten ; 3.) to—DOWN halves; penny; fig. Geringe waa: de, yr.
a sail, Een zeiJ neérhalen of striiken ; Half-plke, s. halve pick, y r., Sponton,rn.
4 . ) to - FROM, Trekken of Losmaken Half pint, s. Halve pint, yr.
Van; 5.) to—OUT the mizzen, De be- Half-price, s. Halve pr/is, on., Halve
zaan uithalen ; 6.) to--ul a sail, Een waalee, yr.
zeil geijen ; 7.) to — LIP 'and DOWN, Half- rFad, adj. Door de lectuur halfbeOp en neer trekken , Veen en weir trek- schaafd of oppervlakkig ontwikkeld.
'half-scholar, s. Halfgeleerde ,
ken of slepen ; zie to Haul.
Half-seas-over, adv. Half beschanken, De
Haler, s. Tiekker , Aanhaler,
Half, adv. Half Aanm. Het bepal. en hoogte eenigeemate hebb,ende , Eene verniet bepal. lidwoord wordt in het Eng. heuging hebbende , Trat over de huizen.
achter geplaatst , als: — the value, De Hall-sighted, adj. Kortzigtig.
halve waarde ; an hour, Een half Half-sphere, s. in de aardr.- en sterrek.,
uur ; — a guinea, Eene halve guinie. Halfrond , o.
* s. Helft ; By halves, Bij lzelften ; Half-starved, adj. Half verhongerd, Half
to Go — with one , Met iemand half' dood.
doen ; to Do things by, halves, De din- Half-strained, adj. Onvolkomen.
Half-sword, s. Liffgerecht , o.
gen slechts ten halve doen.
Half-tongue, adj. van gezworenen, Half
to Half, v. a. veroud,, zie to Halve.
Half-blood, s. Halve breeder, in. ofHalvti viek een en hay uit vreernde.ingen bezuster, y r. * — adj. Slechts van einen staande.
wider of eine moeder,, Halfbloed.
Half-verse, s. Half vers , (i. e. heft van
Half- blooded , adj. Vezbasterd, Ontaard. een illexandrijnsch vers,) o.
Half-bred, adj. Middelinat;g opgevoed.
Halfiveg.
Half-way,
s. Domoor,,
Half-cap, s. Half of In se/e0 afgenomen
pet, m.
Half-witted, adj. Dom, Eenvoudig, Niet
Half-communion , s. Avondmaal older wel bij het hold.
eine gestalte , vr.
Halibut, s. zekere visch, He//hot, yr.
Halidom, s. veroud., Heiligheid , ZaligHalf-dead, adj. Half dood.
Halfen , adj. bijSaENSER, De halve eigen- heid, yr.
zie
schappen missende.
s. Allerzielendag
Halfendeal, adv. big SPENSER, Ten halve. Fl allowmas.
Hailer, s. Die iets slechts half is. *
Halituous. adj. Darnpig.
Gesneden damhert , o.
I Hall, S. oorspronkellik een overdekt ge-

HAI I,
bonw ; van hier : Groote voorzaal of intreizaal van een paleis , waar het regt
bedeeld werd ; van bier: Grootevoorzaal
of intreizaal van een groot gebouw ,
Hal. * — , Geregtszaal , y r., Geregtshof, o. * , HeeFonhuis, o., zie Ma,
norbouse. * Gildekamer, y r. *—,
to Oxford en Cambridge, zeker col legie.
Hall-day, s. Geregtsdeg , m.
Hallelujah, int. et s. Hadekla.
Halliard, s. scheepow., Val , yr.
Halliard-block, s. Valblak , o.
Halloo, interj. NI* jag., verbast. van het
Fransch Allons, om de -honden aan to
zetten,
!
to Halloo, v. a. Door geroep aanmoedigen. * , Door gefouw we.gfagen.*—,
ilansehreeuwen. ouwen. *—,
v. n. Reopen, Schreeuwen ; I.) to — AFTER,, 1Varoepen , Naschreeuwen ; 2.) 50
- TO , Toeroepen.
Hallooing, s. jagtgeroep , o.
to Hallow, v. a. Heiligen , injden.*—,
Heiligen,
heilig eeren.
Hallowmas , S. Tijd One allerheiligen en
allerzielen,nermelijk den a. en 2. November en-van daar tot lichtmis , m.
to Hallucinate, v. n. Dwalen, Struikelen.
Hallucination ,' s. Dwaling , Feil, yr.
Halo; s. Kring om -de zon of mann. *—,
Heldere kring om het hoofd eens heiligen,
(verschillend van den straalkroon,) m.
Halm, zie Hann],
Haase, s. bif CHAUCER. , Hale, m.
to Haase, v. R. veroud., Qmlcelzen. a—,
Begroeten, Bezweren.
Haase, s. scheepsw., Kluh,vr.,zie Hawse.
Halsening, adj. Hard of Ruw klinkend.
Halser, s. scheepsw., Ltgte kabel
Paardelijn, yr.
Halser, s. een touw, Halson.
to Halt, v. n. Blank gaan. * Halt
maken ; fig. Weifelen. *— , v. a. Halt*
doer; houden of maken.
Halt, adj. Blank, Kreupel. * —, s. Nankgaan , o. * — , Haire, yr.
Halter, s. Iemand, die mank gnat. * ,
lemand , die halte maakt. " Hahter,
Halfter, voor een paard. *—, Strop, (aan
de gals,) m.
to Halter, v. a. Met een touw binden of
vangen.
Halter-sick, adj. Rilp voor de galg.
Haltingly, adv. Langzaam.
to Halve, v. a. Halveren , In twee hel ften
verdeelen.
Halves, s. plur., zie Half.

IIANC
409
Ham , s. Knieboog , 112 , Ham, yr.
Ham , bij eigennamen van plaatsen, voor
of achter geplaatst, bet. Dorp, even als
het Ned. Heim.
Hamadryad , s. Boomnimf, yr.
Hamate , adj. Vetward , Gehaakt.
Hamated , adj., zie Hamate: *— , Met
haken, enz. bezet.
to Hamble , zie to Hamel.
Hame , s. Haam, in.
to Hamel, v. a. veroud., zie to Hamstring.
Hamlet , s. Gehucht , o.
Hammer, s. Hamer, m.
to Hammer, yin., als: a.) to —IN one's
speech , tlanstooten , Stamelen, .Stotteren ; 2.) to—ON , Zieh bezig of onledig
houden met; I shall — on it, Ik zal er
werle van maken. * v. a. Hameren,
Smeden ; I.) to — DOWN the hoops of a
cask, De hoepels op een vat naar beneden
slaan ; 2.) to a thing INTO one's head,
Iem and door Lang preken iets in het hoofd
prenten ; 3.) to - OUT , a.) Uitslaan ,
Uitkloppen ; b.) Tot stand brengen, Sweden ; 4.) to— UP , Verwerpen.
Hammercloth, s. Kleed, (op denbok cener
koets,) o.
Hammerer, s. Die met een' hamerwerkt.
Hammer-hard, adj. Door of Net den hanger
gehard.
Hammerwort, s. eene plant.
Hammock, s. Hangmat , yr.
Hammock-line, s. Scheerlijn, yr.
Hammock-rack, s. Kooilat, yr.
Hamous, adj. in de plantle., zie Hooked.
Hamper, s. (Groote) draagkarf, m.
to Hamper, v. a. Verwarren,' Vastraken
met, Vangen , Verstrikken ; fig. Betooveren , Verstrikken ; a.) Hampered BY
the laws, Door de wetten verontrust of
belemmerd ; 2.) to — IN, Met ... vast, In een' korf doen of
raken
*
pakken.

Hamstring, s. Pees van den knieboog,yr.
to Hamstring, irr. v. 'a. Verlammen door
het afsnfiden van de pezen der kniebogen.
Hamstrung, pret. en part., zie to Hamstring.
Hanaper, s. Schatkarner, yr.
Hanaper-office, s. Bureau van het kanselarijhof (chancery), waar geregtelifke
bevelen (writs) worden uitgevaardigd en
bewaard o.
Hances , s. pl. in de bouwk., Eindenvan
elliptische bogen, o. nieery.*—,scheepsw.,
Gillingen der regelingen op de schans
van het roer,, yr. meerv.
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I-Tand, s. Hand, vr. ; in —, On-q Handcuff, s. Handboei, y r., Paterderneneen ; to Be m — with one, Met noster, m.
iemand doende z0V, ies onderhandeling to Handcuff, v. a. Boeijen,
zijn; to Bear one in — , (veroud.) Handed, adj. hand aan Hand, Met de
Iernand op het sleeptouw hebben; to handen,ineen. In zamenst. als: Left
Part even hands, Op eenen gelliken root — ,Linksch Two —, Met twee
scheiden; to Do a thing out of — , handen.
lets op staande voct verrigten ; to Shift Hander, s. Overleveraar, rn.
hands, Elkander verpoozen ; A man of Handfast, s. Verzekerde bewaring, yr.
quick hands, Een handig man; to Bring to Handfast, v. a. veroud., Verloven.
a child up by — Een kind met den Handfetter, s. Handboei1 yr.
pappot opbrengen; On the one —
veroud.,
Handful , S. Hand-vol. *
on the other
Aan den eenen kant Handbreedte, yr.
aan den anderen kant; With Hand-gallop, s. Handgallop, tn.
heart and — , Met hart en ziel ; A Hand-glass, s. Glazen klok, die men op
Erse ho: at , (veroud.) Een paard, gewassen zet, Klok, yr.
dat hard in den bek is; to Drink
Hand-grappling, s. Enterdreg, yr.
—to
fist, Den beker wakkerligten; prov.
Handgrenade , s. Ilandgranaat, yr.
A cold —, a warm heart, Koude handen Hand-gun, s. Ilandroer, Geweer, o.
maakt gestadige liefde ; Kings have Handicraft, S. Handwerk, o. *—, Handlong hands , Koningen hebben lange ar- werksman, an.
then ;- He has shaken hands with all Handicraftsman, s. Heendwerksman, en.
honesty, Hij heeft alle eerlifkheid vaar- Handily, adv., zie Handy.
wel gezegd. *—, Helper, Alan, Per- Handiness, s. Handigheid, yr.
son (aan boord), Natroos, vs., Man- Handiwork, s. Handenwerk, o.
saw, yr. *—, van eene klok,
Handkerchief, s. Zakdoek. *
Haletn.; zie ook Hands.
Doek, m.
doek. *
to Hand, v. a. Overhandigen, Reiken, Handlanguage, s. Vingercpraak, yr.
Aanreiken, Overreiken. * —, Met de to Handle, v. a. Behandelen, Ilandelen,
Land geleiden, Bij (le leased Ge- Betasten, Bevoelen. *
Behandelen,
leiden; a.) to — ABOUT, Omreiken, Bejegenen. * Handelen over lets-,
Rondreiken ; 2.) to — BACK, Terng Verhandelen, Behandelen (als in eene
reiken, Wedergeven; 3 ) to — DOWN, redevoering of vertoog).
a. ) Aremen of Kriigen (van, FROM); Handle, s. Handvat, o., Steel, 7n., Hecht,
b.) Overgeven of Overleveren (van ... o., Mengel, Hensel, Oor, (datgene
aan, FR,'M . . . To); Handed DOWN waarbil lets words an de hand gevat,)
o.; fig, to Take a thing by-the wrong
FROM all antiquity, Van alle oudheid
leer overgeleverd ; 4. ) to — INTO,
, Eene zaak aan het verkeerde elude
Brengen of Helpen ice ; 5.) 50 — OFF, vatten ; This gave him — to say, Die
Wggeleiden ; 6.) to — our, Uitlei- gaf hem gelegenheid to zeggen.
den Uitbrengen, Llithelpen ; 7.) to -- Hand-lead, s. Handlood, o.
OUT OF, Brengen of Helpen tilt; 8.) Hand-leather, s. Handiedr, o.
to ov g a, a.) Reiken over ; b.) Over- Handless, adj. Zonder handen,Handeloos.
Handling, s. Behandeling. *—, Lict, yr.
reiken ; c.) Overbrengen ; 9.) to —
lady To her coach, Eene dame Haar Handmaid, Handmaiden, s. Dienstmeisje,o.
hare koets geleiden; 10.) to — UP, Ops. Handmolen, m.
reiken, Anne eiken.
Hand-rail, s. Leaning, yr.
Handball, s. eon oud balspel, Balwerpen, o. Hands, s. plur., zie Hand. s —, bijz.
Werkvolk, o , als: Call for more —,
Handbarrow, s. Berrie, yr.
Handbasket, s. Draagkorf, m.
Laat meer werkvolk komen ; How many
Hand-bell, s. Tafelschel, yr.
— have you on board?, Hoe veele manschappen hebt
Hand-bill, s. Brieffe, inoopbriefje,
aan boord?
K
B:i
jetje, o.
Hand-sails, s. pl. Kleine zeilen, o. mem,.
Handsaw, s. Handzaag, yr.
Handbow, s. Ilandboog, an.
handbreadth, s. Handbreedte, Hand• Mane'-crew, s. Winde, Domrnekracht, yr.
breed, vr.
Hand -seising, s. scheepsw., Bovenbindsel, o.
Handcloth, s. Zakdoek, tn.
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Handsel, s. Handgift, yr. *
Hand-I gen door of over ; c.) Omzweven, Omgeld, o.
geven, Omstuwen ; d.) RondclizIeren
to Handsel , v. a. Voor de eerste maal om, op ; e.) Aanhangen, Aankleven,
Kwellen; 2.) tO - AGAINST (the
houden, Het nieuwtje van jets nemen,
Inwijden.
wall), Haagen aan (den muur); 3.)
to — BACK., Dralen, Sarnmelen , AchHandsmootb, adj. veroud., Behendig.
terblifven; 4.) to — DOWN, NeérhanHandsome, adj. (Handsomely, adv.)
gen;
weleer: Handig, Wel naar de hand
5.) tO - oN, UPON, a.) Hangen
staande, Gerijtelijk. *—, thans: School; aan, op ; b.) Aanhangen, Aankleven;
Fraai, Bevallsg, Mooi; fig. als: A c.) Tot last zijn; d.) Zich verlaten
— action , Eene schoone daad ; A op, Afhangen van; 6.) to — OVER,
a.) Hangen over, boven; b.) Bedrie— fortune, Een mooi stuivertje gelds.
to Handsome, v. a. bid DONNE, Ver. gen; 7.) to — TOGETHER a.) "fanfraa&n.
een hangen, Los verbonden zijn; b.)
Handsomeness, s. Sehoonheid, Fraaiheid, Zamenhangen, Verbonden zijn ; 8.)
Bevalligheid, yr.
to — TO, Aanhangen , Aankleven.
Handspike, s. Handspaak, yr.
Hang-by, s. veroud., zie Hanger- on.
Hanger, s. Hanger, m. * — weleer:
Handstaff, s. Werpspies, m.
Handstrokg, s. Slag met de hand, Hand- Draagband, m.; van hier thans: Hartsslag, m.
vanger. *—, Datgene , waaraan lets
Hand.-tiller,,s. Roerpen, die i`onder stuur- hangs, zie Pothanger.
rad word( gebruikt, yr.
Hanger-on, s. Tafetschuitner, m.
Hanging, s. Hangen, Ophangen. * —,
Handvice , s. Handschroef, yr.
Behangsel , o.
Handweapon, s. Handwapen, o.
Hanging-room, s. bij boekdrukk., DroogHandwork, s. Handenwerk, o.
Handworked, adj. Blet de hand getnaakt. kamer, yr.
Handworm, s. Made, yr.
Hangman, s. Bettl, m.
Handwriting, s. Hand, yr., Handschrift, Hank, s. Strong, Streen, (van garen,
Schrift, (iemands bijzondere wijze van enz.,)vr.; fig. to Have a great — upon
de letters to vormen, ) o.
one, Y'eel vermogen op iemand hebben.
Handy, adj. Handig, Knap, Vaardig. * —, scheepsw., Zuiger , Mastband,
* —,'Handig, Wel ter hand gaande, Stagring, m.
to Hanker, v. n. Hunkeren; to — AFGersifelijk.
Handyblow, s. Slag met de hand, m.
TER, Hunkeren naar. Aanmerk. In
den zin van : Begeerig zijn naar iets,
zeker
kinderspel.
Handydandy, s.
Handygripe, s. Greep met de hand, m.
Verlangen, bezigt men tegenwoordig ook
Handystroke, zie Handyblow.
dikwijls for, in plaits van after, als:
t0 . - FOR (or AFTER) fruit, Begeerig
to Hang, irr. & reg. v. a. Hangen.
Ophangen, Ann de galghangen. (Aanm. zijn naar fruit.
rya doze beteekenis words de regelmatige Hankering, s. Hunkeren, Stork verlanvorm treestal en bijna uitsluitend ge- gen , o.
bruikt.) *
Behangen ; I.) to -- Han'r, yerkort. voor Has not, or Have
not, veroud., zie to Have.
ABOUT, Hangen om, door ; 2.) to
Hanseatic, adj. Hanseatisch; — body,
-ABROD,
Buiten hangen, Uithangen;
Hanseatisch
3.) to — DOWN, a.) Laten nederlzanyerbond, Hanzeverbond, o.
gen ; b.) Laten hangen ; 4.) to — ON, Hap, s. Kilns,
Toeval, o.
Hangen op, aan; 5.) to — (Apr, a.) to Hap, zie to Happen.
Uithargen,Uitsteken; b.) Buiten
Hap - hazard, s. Bloot toeval, Luk of
gen ; 6.) to - OUT or, Hangen, La- raak, o.
Hapless, adj. Ongelukkig.
ssos hangen of Steken uit ; 7.) to
Haply, adv. Mssschlen, Welligt. * —,
Hangen over, op ; 8.) to,— UP,
-OVER,
a.) Ophangen; b.) Voorstellen; c.) Bij geval , Bt.." toeval.
Onbeslist laten, Opschorten, Ann den to Happen, v. n. Gebeuren, Voorvallen,
spijker hangen, Uitstellen ; 9 .) to - Geschieden, Befegenen; I.) to — ON,
WITH, a.) Behangen met; b.) Om- UPON , Toevallig ontmoeten of aantrefha,ngen met. * — , v. n. Hangen ; I.) ten; 2.) to — TO, a.) Gebeuren of
Overkomen aan, Be jegenen ; b.) Koto — ABOUT, a.) Hangen cm ; b.) Ilan-
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men te, Toevallig (yinden, enz.,
find, ,&c.).
Happily, adv., zie Happy.
Happiness, s. Geluk, o., Voorspoed, m.
Happy, adj. Gelukkig, Voorspoedig.
Haqueton, zie Hacqueton.
Harem, zie Harem.
Harangue, s. Aansiraak, Redevoering, yr.
to Harangue, v. a. & n. Eene aanspraak
doer, Eene redevoering houden.
Haranguer, s. Redelaar, m.
to Harass, v. t Teisteren, Kwellen, Ontrusten, Vermoeijen ; to — OUT, Ten
viterste vermceijen (door, met,
WITH). *- verortd., Verwoesten.
Harass, s. hid MILTON, .Kivelling, yr.
Harasser, s. Kweller. *
Roover, M.
Harbinger, s. Voorlooper, Voorbode, m.
Harbour, s. Vertoefplaatc, Pleisterplaitc,
intrek, *—, Wijkplaats, Schuilpiaats. * — , Haven, Zeehaven,
Reede, yr.
to Harbour, v. a. Huisvesten, Herbergen,
Huisvesting geven ; Koesteren, Voeden. * —, v. 0. Huisvesten, Gehttisvest zifn.
arbouraee, s. bi/StAKs p ., Iluisvesting,
Thrberging, yr.
Harbourer, s. Huirvester, m.
Harbourless, adj. Zander huisvesting.
Harbour-master, s. Havenmeester, m.
Harbour-pilor, s. Binnenioods, tn.
,
Hard, adj. Hard, Vast, Niet week. *—,
Hard, Scherp, Streng ; A — winter,
Een harde winter. •* — , Hard, Droevig, Noodlottig. * —, hard, Zuurachtig, van drank,-als: That beer is rather too --, Dat bier is wat al te hard.
* —, Hard, Zwaar, Moeilelifk ons te
-verrigten; — labour, garde arbeid,
Zwaar work. *
Zwaar, Noeijeltfk
son te verstaan. * het algem.,
0,gemakkelijk, 1Viet wel te verkrijgen,
Niet fiver mede cm te gain, Niet lye/ te
overtreffen, Niet wel te overreden, enz.,
ale: It is — to come at, Het is moeffela cm aan te komen ; He will be too
— for you, Hi) zal u te knap zsjn; He
is very—, Hif is zees- dour; oak: Hij
zeer deun, karig. * —, Hard, Sterk,
Geweldig ; wind, Een harde wind ;
The fever is — upon him, Hij heeft tie
koorts zeer sterk; A — student, Een
vliftig student; drinking, Sterk drinken; I.) — FOR , Moesjelijk. (voor);
2.) — OF digestion, Zwaar te verteren;
OF hearing, Hardhoorig; — OF faith,
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Harelgeloorig ; 3.) to Be — UPON one,
Hard jegens demand zijn, Iesnand has d
behandelen. * adv. Hard; I. ) BY, Digt bij; 2.) It goes — WITH him,
Het gent hem slecht.
Hard-baked, adj. bij jagers, van honden,
Verstopt.
Hard-beam, s. Hagebeuk, tn.
Hardbesetting, adj. Digt omgevend.
Hardbound, adj. Hardlijvig.
Hardearned, adj. Zuur verdiend.
to Harden, v. a. Harden, Hard makers.
,• Verharden ; 1.) to - AGAINST,
Verharden tegen, Ongevoelig -makes;
voor ; 2.) 4t0 - TO Verharden tot.
* —, v. n. Harden, Hard worden, Verharden ; to — TO, Verharden tot.
Hardener, s. Harder, m.
Hardfavoured , adj. Grof van gelaatstrekken, Leelijk.
Hardfavouredness, s. Leelijkheid, vr.
Hardfisted, adj. Vasthondend, Gies ig.
Hardfought, adj. Hardnekkig betwist.
Hardgot, Hardgotten, adj. Zuur verdiend, Met moeite verkregen.
Hardhanded, adj. Hard van handen; fig.
Streng.
Hardhead, s. Hardebollen , o.
Harrhearted, adj. Hard, Hardvochtig.
Hardheartedness, s. Hardheid, Hardvochtigheid, yr.
Hardihead, s. verand., zie Hardihood.
Hardihood, s. Dapperheid , 0 uverschrokkenheid, y r., Moed,
Hardily, adv., zie Hardy.
Hardiness, s. Gehardheid, StoutmoetVgOnbekchaamdheld, Dapperheid. *
veroud. , Yes moeiteheld, yr.
nis, yr.
Hardlaboured, adj. Met moeite en vItYi
bewerkt.
Met moeite.
Hardl y, adv. Hard. *
.Bezwaarlijk Naauwelijks.
*
Hardmoutbed, adj. van een paard, Hard
in den bek.
Hardigheid.
Hardness, s. Hardheid.
* — , Hardvochtigheid. Bezwaarlijkheid, Ongetnakkelifkheid. s—, Deanheld, Kasigheid, yr.
Hardnibbed, adj. Met eene harde punt.
tlardock, s., zie Woolly-dock.
Hardresin, s. Vioolhars, o.
Hard-rowed, adj. Kuit hebbende;
fisb, Kuiter, tn.
Hares, s. pl. Welk, (uithekelsel van vla4
of hennep,) o.
Hardship, s. Tegenspoed, m., J1'eder-
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, Moeiffeijkheid 5 : Harm, s. Kwaad, Nadeel, o., Schade,
waardigheid.
vr.; prov. — watch, — catch, Die
yr., On emak, o.
Harclskinne.d, adj. Met eene harde huid kwaad vermoedt, kivaad ontmoet.
to Harm, v. a. Kwaad doen, Benadeelen.
of schil.
Hardware, s. Ifzerwerk , o., Ijzer- Harmful, adj. (Harmfully, adv.) Kwaaddoende.
yr.
waar,
Harmfulness, s. Schadelijkheid, yr.
Hardwareman, s. Ifzerkoopert m.
litrmies,„ auj. (Harmlessly , adv.) OnHardwitted , adj. Dom, Bet.
Schuldeloos, Onnoozel, Zander
Hardy, adj. Hard, Gehard, Stork. * —, schade
erg, Daa; geen kwaad in zit. * —, OnGeliard, Stoutmoedig, Dapper. *—
hes Chadigd, Onbenadeeld.
Onbeschaamd.
Harmlessness, s. OnschadeliA.72eid, yr.
Hare, s. Haas, en.
to Hare, v. a. veroud., BeteutIrd maker, Harmonic, zie Harmonica,.
Harmonica, s. Harmonica, yr.
Van zijn stuk brengen.
Harmonical, adj. Muzikaal, (ToonkunsHarebell, s. Engelsche hiacint, yr.
t ig) well uidend.
Harebrained, aJj. IJdeltuitig, fruft.
Barefoot, s. eene plant, llacepootje, o. Harmonious, adj. (Harmoniously, adv.)
Overeenstemtnend. *
, Milzikaal,
v. pate ifs.
een
*
Toonkunstig overeenstemmend ,
Harehearted, adj. Lafha,
luidend.
Harehound , s. Hazen-jagthiond. *
Harmoniousness, s. Welluidendheid, yr.
Andoren, m.
Harmonist, s. Die de harmonie verstaat.
Harehunter, s. Ilazenjager, tn.
— , Toonkunseenaar
Harehnnting, s. Ilazenjagt,
Harelip, s. Hazelip, vr., Hazemond, tn. CO II; rmonize, v. a. Tot behoorlijke overI
Harelipped, adj. Met een' hazemond. eenstemming bren qen. *—, v. n. OverHaremint , s, eene plant, Hazemunt, een stemmen, Harmonidren.
Harmony, s. Harmonie Bluzikale welArum, yr.
, Harmonie, Overeenluidendheid.
Harepipe, s. Hazennet, o.
stemming, Eendragtigheid. OyerFlare-ragout, s. Hazepeper yr.
'
eene
plant,Ilazenoor,o.
eenstemming,
Overeenkomstigheid,
yr.
Hare's-ear, s.
Harmost , s. bit MITFORT een SparHare's-lettuce, s. Zwijnsdistel, yr.
taansch gonverneur.
Flare's-strong, s. Va; kensvenkel, yr.
a., [PaperHarness, s. weleer:
Hare-wort, s. Kaasjeskruid, o.
oosten),
, thans: Paardentuig,
rusting, yr.
Harem, s. Vrouwentimmer (inohet
ILirem, o.
Gamed!, o.
to Harness, v. a. (een paard) Tuigen;
Harengiform, adj. Ilaringvormig.
Beschutten.
Haricot, s. Hutspot, Geldertehe pot, m.
Waar- Harp, s. zeker snaarspeeltuig, Harp, yr.;
Hariolation, s. Waarzeggen,
zeggerij, yr.
— of Aeolus, IYindharp, y r. ; zie
Harier, s., zie Harrier, dat tkans het oor- Jew's harp. *—, een gesternte, Lier, vr.
spronkelifke Varier verdrongen heeft.
to Harp, v. a. et n. Op de harp spelen ;
"a.) What do you — AT ? Waar maalt
Hark, interj. Hoor ! , Luistet !
to Hark, v. a. weinig gebruik., zie to gij over?; a.) fig. He is always harping
Hearken.
ON the same string, Het is altoos koekoek
Harl, s. Scheeven (van vlas)„ vr. tneerv. een zang met hem, Het is altoos het
*
lets vezelachtigs.
zelfde licdje.
Harlequin, s. IIansworst, m.
Harper, s. Harpspeler, Harpslager, m.
harping, s. scheepsw., Boeghout, o. *
to Harlequin, v. a. Wegtooveren.
adj. al,: — iron, harpoon,
II arlequ inade, s. Harlekinade, Klucht, yr.
Harpe.
Harpspeler,,
Harlock, s. Wilde mosterd, nt.
[harpist ,
s.
Harlot, s. Hoer, vr.
Gemeen, naar, m.
Harpoon, s. Harpoen, tn.
Lang.
IIoerachtig, Trulpych.
to Harlot, v. n.
Naar de to Harpoon, v. a. Harpoenen.
Harpooner, s. Harpoenier,
hoeren loopen.
Harlotry, s. IIoerenleven. * 5 Iloeren- Harp -player, s. Harpspeler, m.
zeker snaarsieeltuig,
pak, IIoerengespuis , o. —, scheld Harpsichord, s.
Klaauwier, Klay ier, a.
naam voor eene VTOWW, Slet b Iloer, yr.
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Harpy, s. Harpij, vr. ; fig. zie Extortioner.
Harquebuse , s., zie Arquebuse.
Harridan, s. Oude kogchelhoer, yr.
Harrieri, s. Hazewind, Windhond , tn.
, Harrow , s. Egge, yr.
to Harrow, v. a. Eggen ; fig. Verwoesten, Utplunderen; a.) to , a.)
Opeggen;
Verseheuren, Folteren;
2.) to - WITH, Folteren met.
Harrower, s. Egger.
Hagervalk, m.
to Harry,
veroud., Plunderen. *—,
Plagen.
Harsh, adj. Wrang , Ztour van smaak.
*
Schor, van geluid. *
Ruw,
Wreed, voor het gevoel. *
h'arsch;
Stuursch, van. gedrag.
Harshly, adv. Hard, zie Harsh.
Harshness, s. Wranghea *
Schorheld. *
Rusvheid. * — Barschheld, yr., zie Harsh.
Harslet, zie Haslet.
Hart , s. filannetipshert, Hert , o.
Hart-evil, s. Klem (in den mond), yr.
Hart-royal, s. Kruisdoren, m. *—, Herr,
dat door een koning gejaagd is, o.
Hartsfodder,, s., zie Hartwort.
Hartshorn, s. Hertshoorn. * —, Hertegras, o.
Hartsroot , s. Beerwortel, m.
Hartstongue , s. Hertsiong, yr. Hartswort , s. eene plant.
Harum-scarum, adj. Wild , Haastig. HaruspIce, s. bij de oude Rom., Waarzegger, (inzond. nit' de ingewandender
diet en, uit den bljksem, enz.,) nt.
Harvest , s.
Oogsttijd. *
Oogst, vs.; prov. to Sow for a —,
Een' spiering uitwerpen, on: een' kabeljaausv to vangen.
to Harvest, v. a. Oogsten, Inhalen.
Harvester, s. Maaijer, Oogster, on.
Harvest-fly, s. Boomkrekel , m.
Harvest-home, s. Oogstlied. *—, Oogstmaal, o. ; fig. TO em zgn fortuin to
maken, o.
Harvest-lord, s. Eerste maaifer, normaaijer,
Harvest-queen, s. Oogstkoningin, (d.
afbeelthel van Ceres, dat bij den oogst
svordt rondgedragen,) yr.
Harvestman, s. Maaijer, m.
Harvest-time , 8. Oogsttijd,' m.
Harvestwoman, s. Bindster,, Schovenbindster, yr.
Has , 3d pers. of the pres,. r., zie to
Have.
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to Hash, v. a. (vleesch) Tot kleine sinkjes snijden , Ilakken; to — up, a.)
Hakken; b.) Opeten.
Hash , s. Gehakt vleesch, Gehakt , o.
Ha-k , s. veroud., Biezen hut, yr.
Haslet, s. Omloop van een varken, m.
Hasp, s. Beugel over eene kram aan
welken men een hangslot hangt, vs.
to Hasp, v. a. Illet eenen beugel sluiten.
Hassock, s. in eene kerk, Knielkupen,o.,
Knielmat, yr.
Hast , 2de pers. sing. of the pres. t., zie
to Have.
Hastated , adj. Speervormig.
Haste , s. Haas:, vs.; to Make —, Haast
maken, Zich spoeden, Zich haasten ;
prov. The more —, the worse speed,
Hoe grooter haast, hoe minder spoed.
* —,Haastigheid, Driftigheid,vr.
to Haste, zie to Hasten.
to Hasten, v. n. Haast maken, Zich,
spoeden. * Spoeden, IJIen ; I.) to
Wegspoeden ; 2.) to - BY,
-AWY,
Voorbif snel#en ; 3.) to — FROM, Zich
wegspeeden van, uit ; 4.) to - TO,
v. a. Haasten,
Zich spoeden naar.
Bespoedigen, Verhaasten ; to — a space
Eene
ruimte
oversnellen.
OVER ,
Hastener,, s. Die bespoedigt of aanzet.
Hastily, adv., zie Hasty.
Hastiness, 8. Haastigheid, IJ1vaard;gheld. *—, Haastigheid, Overhaasting,
* Haastigheid, Dripigheid, Oploopendheid, yr.
Hastings, s. Vroege. oppers, m. meerv.
Spoedig, IfivaarHasty adj.
dig. *—, Haastig, Driftig, Oploopend.
Vroeg rijp.
*
I-Tasty-pudding, s. Dikke meelpap, yr.
Hat, s. Hoed, m.; fig. Waardigheid van
kardinaal , yr.
Hatable, adj. Hatelijk.
Hatband, 8. Hoedband,
Hatbox, s. Hoedendoos, yr.
to Hatch, v. a. Uitbroeden, Broeden;
to — FROM Broeden nit ; prov. Don't
count your chickens before they are
hatched, Verkoopt de huid niet, eer de
beer gevangen is ; fig. (kwaad) Brouwen, Smeden. * v. n. Nabij de ailkemst zijn, Zich ontwikkelen.
Hatch, s. Broedsel, 0. * —, Uitkomen,
o. ; fig. Ontdekking, yr.
to Hatch , v. a. bij plaatsn. ofzwaardv.,
Met kruiswlize linen insnilden , Arceren; a.) His weapon hatched ari
blood, Zyn zwaard met bleed geverwd ;
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a.) A sword hatched WITH gold, Ben
met good inplegde degen.
Match, s. Halve deur,, y r., zie oak
Hatches.
Hatch-bar, s. Luikbeugel, m.
to Hatchel, v. a. Hekelen.
Hatchel, s. Hekel, m.
Hatcher, s. Uitvinder, Aanlegger, tn.,
Oorzaak, vr.
Hatches , s. pl., zie Hatch. *---, scheepsw.
Luiken (van het dek), o. tneerv, ; prov.
to Be under — , Zan lagerwal ziln.
Hatchet, s. Handbill, B&l, yr.
Hatchet-face, s. Leelijk bakkes, o.
Hatching , zie Etching.
Hatchment, s. Wapen (bit' eene begrafenis, enz.), o.
Hatch-ring, s. Luikring, m.
Hatch-room , s. Opening van eon luik, yr.
Hatch-way, Luik , o.
to Hate , v. a. Hato:.
Hate, s. Haat, m.
Hateful, adj. Hatelijk.* —, Haatdragend ;
— To, a.)Hatelijk of.elfichuwelijk Hi . ;
b.) Hatelijk of.effschuwelijk in Online
oogen , my eyes); c.) Onaangenaam
voor (mijn cot-, my hearing).
Hatefully, adv. , zie Hateful.
Hatefulness, s. Hateliikheid, yr.
Hater, s. Hater, m., Haatster, yr.
Hatmaker,, s. Hoedenmaker, no.
Hatred, s. Haat, tn.
Hath, zie Has.
to Hatter, v. a. bij DRYDEN, Teistoren,
Plagen; to — OUT W5TH, Geheel vermoeilen met, Uitputten met, van.
Hatter, s. Hoedenmaker. * —, Hoedenkooper,, tn.
Hatmoney,, s. scheepsw., Kaplaken, o.
Hattock, s. veroud., Gait, (d. i. zekere
hoeveelheid bile/en geplaatste korenschoven, m., zie Shock (of corn).
Hauberk , s. Halsberg, m., Pantser, o.
Haught , adj. veroud., Hoog.*—,Trotsch.
Haughtily, adv., zie Haughty.
Haughtiness, s. Trotschheid , Hooghartigheid, yr."
Haughty , adj. Trotsch, Hooghartig. *—,
Hooggezind.
to Haul, 'v. a. et n. Trekken, Rukken,
Naar zich toe halen ; I.) to - AFT,
Voorhouden ; to — AFT the sheets,
De schooten aanhalen, achter aanhalen ;
2.) to — AGAIN the offing, Wederaaar
de ruimte houden ; 3.) tO - AGAINST
the wind, [Feder aanloeven ; 4.) to-ATHWART , Dwdrs halen ; 5.) to —
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cLose TO the wind, BOY den hind opsteken ; 6.) to - FOrWARD , (van den
wind,) Beennen to schralen ; 7.) to HOME, Aanhalen ; to — flat moms,
Toehalen, Bijhalen, Voorhalen ; to —
the anchor HOME, Het anker to huffs
balen ; to — the sheets atoms, 1)e
schooten aanhalen ; 8.) to — IN, als :
to — IN the lee-braces, Aanbrassen,
Opbrassen ; to — the stay IN, De loos
voorhalen, doorhalen ; 9.) to — ON a
rope, Een tovw aanhalen ; to — the
tacks oN board, De loozen digthalen,
toehalen; so.) to — OFF from the
shore, Van den wal afhouden ; to
upon the bowline, De boelijn al:
-OF
haler; ; az.) to — the mizzen OUT,
De bezaan uithalen; to — the bowline OUT, De boelijn uithalen; 12. )
tO - TAUT, Stiff halen ; 13.) tO - UP,
Digt langs den leant zeilen; to - UP
a sail, Een zeil geijen ; to — up a
range of the cable on the deck, Den
kabel in bogten op het dek schieten.
IIaugh , s. veroud., Heuvel, tn.
Haum,s. Halm, tn., Stroo, o.
Haunch, s. Dil,vr.*—, 17.Y Sxmcsp. Zchtergedeelte, o.
to Haunt, v. a. Bezoekon. * —, Dikwills bezoeken en daardoor overlast doen.
*—, Rondwaren of Spoken in; van bier;
Haunted house, Spookhuis, o.
Haunt, s. Plants, waar men zich gewoonitYk- ophoudt. * —, Gewoonte, eeneplaats to bezoeken, yr.
Haunter, sc- Bezoeker, m.
Hautboy, s. blaasspeeltuig, Hobo, yr.
Hautboy-strawberry, s. zekere aardbei.
Hauteur, s. Trotschheid, yr.
Haut-gout , s. Starke reuk of smaak, m.,
Jonkerigheid, yr.
to Havel, irr. v. a. Hebben ; prov. Do
well and — well, Die wel doer, wel ontmoot ; I.) to - AT, Aanvallen ; Have
AT you, Dat is veer u; 2.) to - AWAY,
Weghebben, Weggenomen hebben; 3.)
to — E4CK, Terug hebben ; 4.) to —
IN it, Inhebben, Bevatten ; 5.) to ON, a.) Aanhebben, Dragon; b.) Ophebben, Op het hood hebben ; c.) zie
to Have UPON; 6.) to — OUT, Doon
vertrekken; 7.) to — OVER, Overhebben, Overhouden ; 8.) to — UPON (on)
one, Bil zich hebben , In' den zak hebben; 9.) to — WITH one, Het op ismand gemunt hebben ; Have WITH you,
(d. i. Have me with you,) Heb my met
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u, 1k ga mode. Aanm. Het wordt even
het Ned. Hebben tot hulpwoord gebruikt. Buitendien , gevolgd van een
verleden deelw. eens anderen werkwoords,
beef: het de beteek. van het Ned. Doen,
f Lqten in den zin van Doers, als I
will — a new coat made, 1k wil eenen
nieuwen rok laten Timken; I _had the
newspapers brought to me, Ile' deed mij
de nieuwspapieren brengen.
Haversack, s. Knapzak, Soldatenransel,
Haven, s. Haven; fig. lleilige plaats,vr.
Havener, s. veroud., zie Harbour-master.
Haver, s. SHAKSP. Hebber, Bezitter.
* —, in het noordel. ged. van Engel.,
Haver, vr.
Having, s. Have, Bezitting, yr. *--,
Bezit.' * —, Gedrag, o.
IIavock, s. Verwoesting, vr.
to Havock, v. a. Verwoesten.
Haw, s. weleer : Haag, Heg, y r.; van
hier thans: Omheindeplaats bijeen dais,
yr., Kampje , o. * —, Haagdorenheg,
yr. * —, Uitwas onder het ooglid van
een paard, o. *—, vr., Dal, o.
* —, Heuvel,
to Haw, v. n. Stamelen, Stotteren.
Haw, s. Starveling, Hapering, yr.
Haw-finch, s. Kersvink, m.
Hawhaw, a. zie het thans uitsluitend gebruikelijke Ha -ha.
Hawk, s. soort van valk, m.;
prov. He is between — and buzzard,
Men weet niet, of men visclz of grace aan
hem heeft.
to Hawk, v. n. Met valken jagen, Vogels jagen; to - AT , Met valken jagen op.
to hawk , v. n. Kugclzen, Rogchelen.
* —, v. a. en: to — u p , Ophoesten,
Uitrogchelen.
Hawk, s. Rogchelen, o.
to Hawk, v. a. Langs de straten roepen,
Venten, Rondventen.
Hawked, adj. Gebekt als een havik.
Hawker, s. Marskramer, Rondventer,
Hawker, s. Valkenjager, Valkenier, tn.
Hawk-eyed, adj. Een valkenoog hobhende.
Hawk-nosed, adj. Een' haviksneus hebbende.
Hawk-owl, s.
m.
Hawkweed, s. Havikskruid, o.
Hawthorn, s. Haagdoorn, m.
Hawse, s. Kluis, y r., zie Halqe.
Hay, s. Hooi, o. ; prov. to Make
while the sun shines, Het (jzer smeden,
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ter-Nfil het beet is ; to Dance the — ,
Hei in den mei Jansen.
Hay, zie Hedge.
Haycock, s. Hooiopper, vs.
Hayfield, s. Hooiland, o.
Hay-harvest, s. Hooioogst, m.
Hay-loft, s. Hooizolder, m.
Haymaker, s. Grasmazzijex, m.
Hay-making, s. Hooibouw, m.
Haymarket, s. Hooimarkt, vr.
Hay-monds, s. pl. AardveiI, o.
Haymow, zie Hayloft.
Hay-rick, Hay-stack, s: Ifooitn iit , yr.
Flay-stalk, s. Hooispier, yr.
Hay-time, s. Hooitild, tn.
Hayward, s. weleer, Veehoeder, m.
Hayworm, s. ilardworm , tn.
Hazard, s. Toeval , Geluk , o., Kans.
* vr., Gevaar.
—, Dobbelspel, a.
to Hazard, v. a. & v. n. Hagen.
Hazardable, adj. Gewaagd.
Hazarder, s. Speler, m.
Hazardous, adj. (Hazardously, adv.)
Gewaagd, Gevaarl/Jk.
IIazardry, s. veroud., Vermetelheid, vr.
*—, Spelen, o.
Haze, s. Dikke mist, tn.
to Haze, v. u. Sterk misters.
to Haze, v. a. ongebruik., zie to Amaze.
Hazel, s. Ilazelaar, Haze.lnotenboom, m.
* —, adj. Lichtbruin.
Hazel-earth, s. Ligte ofLosse grond,
Hazel-hen, s. Hazelhoen, o.
Hazelly, adj. Lichtbruin.
Hazel-mould, s. Tuinaarde, yr.
Hazel-nut, s. Hazelnoot, vr.
Hazel-tree, s. Hazelaar, m.
Hazel-Wood, s. Il oschj e van lzazelaars, o.
Hazel-wort, s. Hazelwortel, tn.
Hazy, adj. Mistzg.
He, pers. pron. *— s. (of A he
one, ) Hij, tn. , Mannelijk wezen, o. *—,
biz. IlLinnetje, van cone diersoort , o.
* —, adj. of in zamenst. het mantle/ilk
gesiacht aanduid. , voor menschen zoo
wel als dieren, ale : A he - cousin, Een
neef; A he -cat, Een kater.
Head, a. Iloofd, o , Kop , tn.; fig. to
Gather —, Voet kriigen, Kracht bekomen ; to Draw to a —, Nabij de nitkomst zijn, Nabij den uitslag zijn; to
Give a horse the —, Een paard den
toom vieren ; Over — and ears, Tot over
de Doren; It was brought in by — and ears,
Het werd er met de haren bij gesleept ;
Hand over —, Hals over kop, Rompsiernp.i
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— and shoulders, Met geweld ;
ears , De geiieele man , 290 hij daar was;
prov. to Have one's head under the
girdle , _remand onder de knie hebben.*—,
bij gelijkepis , als voor: Top, in., Kruin
( van eenen boom), y r., Oot.,prong (eener
rivier) , m., Knopf van eene speid of van
eenen rotting) , , Kopseuk van e'en
vat), 0., Voorsteven (van ten ;chip), in.,
vr.,1Ioofdeneind
Punt (van eenen
, tegen de gall(van een bed), o. *
ke p is aan: Boiletje , (knoflook,)o.
bij jag., Horens (van een here ), wry.;
zie ook Heads. * —, at;j. Voornaamste
Hoofd
to Head, v. a. Aanvoeren Onder zich
hebben , Gebieden. *—,Onthoofden.*—,
Met een hoofd of kop voor een. *—, Van
den top berooven, (boomen)Ontkruinen of toppen; to-UP a cask, Een vat van
boven toemaken. *—, v. n. Ontstaan. *—,
Den steven wenden.
Headache, s. Hoofdpijn , yr.
Hoofdlint,
Headband, s. Hooldvand ,
Strijklint , (van vrottwen,) o. *
bU.
boekb., Besteekband ,
Van
besteekbanden
to Headband, v. a.
V001 zien.
( yr.
Head-board, s. Ho ofd plank (aan een bed),
Head-holt, s. Kopbout ,
(m.
Headborough, s. een constable.
Head-chace , s. scheepsw., Jager vooruit,
Head-clout , s. Hoofda'oek , m.
Head-cringles, s. pier. Nakluivers ,
meervoud
o u d.
vr.
ry(clod,
Head-curtain , s. Gordsjn aan het hoofdenHeaddress, s.
K.4psel , o.
Head-earing, s. Nokbindsel , o.
Vin
ten
hoofd
voorzien.
Headed, adj.
Header, s. .4anvoerder eener
Die de knoppen van spelden, enz. maakt.
*—, bij metsel., Hoekrteen ,
Head-eyelet-hole, s. Gat in de ralijk voor
de rabanden, o.
Head fast, s. Meertouw,, Voortouw, o.
head-gargle, s. eene veeziekte.
Headgear, s. HooldtooLsel , Ka psel, o.
Head-hoop, s. Band aan den top van den
mast,
Headiness, s. Haastigheid. *—, Koppigheld, (van dranken ,) yr.
Heading, s. Hetgene voor de hoofiden aan
eenig werk dient.
Headland, s.Voorgebergte, 0., Kaap,
Head-landlord, s. Hoofdleenheer,, no.
Head-ledges, s. pl. lilerkers van lutken ,
ENG. A. DUTCH. DICT.
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* — , Balkjes in het galjoen,
...m.
o. meerv.
Head-leech, s. Bovenlijk , yr.
Headless, adj. Zonder hoofs, Onthoo fit.
* , Zonder hoofd, Zonder aanvoerder
of bestuurd6r. —, Onbezuisd, Onbe
raden , Zonder verstand.
s. scheepsw., Lilt, aan den
bovenkant eerier viag , vr.*--, Raband,
(waarmede het zeil aan de ra wordt
geslagen.) * , bij letterzett., Hoofdregel, m.
Headlon9,-, adv. Steil. * , Onberaden,
*—, Ilalsoverkop, Overhaast.
Headman, s. Voorzitter (van een gezworenengeregt) , m.
!Ica-I-money , s. I-foofdgeld , o.
Head-mould-shot,s. 0 verelkandergegroeid
zein van den hootduaad eons kinds- , o.
Head-netting, s. Net voor het voorstengestagzeil , o.
Hcadpan, s. Hersenpan , yr.
Head-pence, s. pl. weleer in Northumberland, Hoofdgeld , o.
Headpiece , s. lbortictuk, o., Helm, (van
lIoold , o.
eene wapenrustieg,) m.;
Head-poll, s., zie Head-pcnce
Head-pump, s. .Thno.: in het (7,17oen,yr.
Hiadquarters, s. p!. Ileotal kwartier, o.
,• scheepsw., Vorgedeellen, o.
Head-rails, s. pl. Regelingen van het aljoen, y r. meerv.
cad- roll, s. Valhoed, m., Hoordwrong, y r..
Bovenliik , yr.
Ilead-rope, s.
Heads, s, pl., z'e Head. *— , Voornaamcte onderwerp van een bock, van
eerie redevoering , eon., o.
Head-sails, s. pl. Hooldzeilen , o.
Headshake , s. Hoefdschudden , o.
Headsea , s. Zee, die van voren inksrnt.
* , St,znipzee , yr.
Headship, s. Waardigheid. * — , Eerste
plants, yr.
Head-side, s. ilanlegsteeg , yr.
Head-silver, s., zie Head-pence.
Headsman, s. Beta, Scherpregter,, tn.
Eerste
Headspring, s. Oorspi
,
bron , vr.
Headscall, s. Ifoofeistel (van een paardentwig ), o.
Head-stick, s. scheepsw., Klutfhout, yr.
Headstone, s. Hoeksteen , m.
Head q trong, adj. Lioofdig , Koppig,
(mrv.
hoofdig.
Heai-cimber,, s. sch a•epsw., Mannetjes, o.
Kapsel, o.
Headtire , s. Iloofei;ooi ,
21
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Headway, s. Voortgaug (van een schip),m.
Headwind, s. Tegenwind , tn.
Headworkrnan , s. Meesterknecht , (bij
handwerkslieden,) m.
Heady, adj. Heethoofdig, IIaastig,
* —, Koppig , Ligt beschonken
makend, Ligt in het lioofa vliegend.
to Heal, v. a. Genezen ; inzond. Heelen,
( eene wohd) Genezen. * —,a.)Toeheelen;
to — one
(onlusten) Bijleggen ;
OF a wound, Iemand van eene wond genezen ; 2.) to - UP a fontanel, Eene
v. n. Heefontanel eaten toegaan. *
len , Genezen ; I.) to - OVER, UP , ToeUP
AGAIN,
'-OVER
or
2.)
to
heelen ;
Weder toeheelen.
Healable, adj. Heelbaar,,Geneselijk.
Healer, s. Heeler,
Healing, adj. Verzachtend , Leegend.
* — , s. Heelen, o.
Health, s. Gezondheid, (ook in den zin
van gelukwensch bij het drinken van eenen
beker, en enkel in dozen zin met meerv.,)
yr.; fig. Tijdelijk of Eetewig heir, o.
Healthful, adj. (Heathfully,, adv. ) Gezond, Welvat elide. * —, Gezond, De gezondheld bevorderend , Heilzaam.
Healthfulness, s. Gezondheid , Welvarendheid. * , Gezondheid, Heilzaamheld , yr.
Healthily, adv., zie Healthy.
Healthiness, s. Gezondheid, y r., Welzijn ,
o., Stoat van gezondheid , m.
Hcalthless , adj. Ongezond, Niet ivelvarende. * , Ongezond, Voor de gezondheid schadelijk.
He altlasome, adj. veroud., zieWholesome.
Healthy, adj. Gezond , Van een gezond
geael. — , Gezond, De gezondheid
bevorderend.
Hearn, s., zie Afterbirth in beasts.
Heap , s. hoop, rn., Menigte , yr.
to Heap, v. a. Ophoopen , Tot eenen hoop
of hoopen bijeen brengen. * —, 0 phoopen, Vermeerderen; t. ) to – ON , a.)
Ophoopen , Opstapeen; b. ) Aandragen;
c. ) zie to Heap UPON; 2.-) 10 - UP , a. )
0 phoopen Opstapelen; b.) Opzamelen ,
Pei zameien ; 3.) to — UPON , a.) Stapelen of hoopen op ; .. overladen
(iernand , one).
Hewer, s. Die ophoopt, verzamelt.
Heapy,, arj. In hoopen liggende ; fig. Opgestapeld.
to Hear, irr.v.n.& a. Hooren, Het gehoorvermogen bezitten. * — , Hooren, Toehooren , Luisteren. * , Hooren, Door
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het gehoor gewaar warden. *—,Hooren,
ilanhooren. * Hooren,(geregtelijk)
Verhooren ; I.) to - FROM , Hcoren van
( d. uit iemands mond , enz.); 2.) to
of , Hooren van ... (d. aangaande
iemand of jets) ; 3.) to — OUT , Ten
einde toe esankooren.
*
delanhoorder.
Hearer, s. Hoorder. *
Toehoorder,, m.
*
Verhoor,, o.
Hearing , s. Gehoor. *
to Hearken , v. n. Luisteren ; fig. Het
oor leenen , Opvoigen; I. ) to - AFTER,
Luisteren naar , Letten op (droomen ,
drenms); a.) to — To, Hooren ofLuisteren naar, Gehoor genen aan. *—, v. a.
weinig gebruikel., Vooren, ilanhooren.
Hearkener, s. Aanhoo, der, Luisteraar, m.
Hearsay, s. Hooren zrggen , o.
Hearse , s. LO!wagen , m. * — , Doodboar,, y r. * , weleer,, een
gedenkteeken op een graf.
to Hearse, v. a. bsj SHAksp., In denlillewogen of In de doodkist plaatsen.
Hearts. Hart, o ; With au open —,
0„,enizartig;' to Learn by —, Van bullet;
leeren ; to Keep a field in goad—, Een'
akker wel onderhouden of wel in den melt
houden ; A piece of around out of—,
Een nitgeme, geld stuk lands ; to Find
IVel lust hebben (om iets to
in one's
doen); Against. one's —, Tegen iemands
zin ; to Have at —, Ter harte nemen.
Hartle. * , scheepsw., Doods*
hoofd , Slagblok , o.,
Hear ache, s. lIartzeer, Ibrtewee , a.
Heart-appalling , adj. 0 utzettentl.
Heart-blood, s. Has tebloed o.; fig. Kent-,
yr. Puikje , o.
Heartbreak, s. Hartzeer,, Harteleed, o.
Heart-breaker, s. fig.Har tebreker,m ,(d.i.
eenig sieraad der natuur,, b. v.) Anil,
Lok , yr.
Heart-breaking, adj. Hartgrievend. *--,
s. Ilartzeer,, Ilarteleed , o.
Heart-bred, adj. In het hart ontstaan.
Heart-broken, adj. Een van 12artzeer of
verdriet gebroken hart hebbende.
Heart-buried, adj. In het hart begraven.
Heart burn , s. Heete zode y r., Zuur,, a.
Heart-burned, adj. Met het zuur gekweld;
fig. Van liefde ontvlamd.
de maag,) o.
Heart-burning, s. Zuur, (in
Illisnoegen ,
* — , Heimelijke wrok ,
o. *
,-adj. Illisnoegen verwekkend.
Heart-burnt, adj. Met het zuur gekweld.
Heart chilled, adj. Zeer ontsteld.
Heart consuming, adj. Grierend.
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Heart-corroding, adj., zie Heart-consuming.
Heart-dear, adj. Hartelijk
Heart-deep, adj. Tot in het hart.
Heart-discouraging, adj. Ontmoedigend.
Heart-ease , s. Gerustheid des harten
Gemoedsrust , Kalnote , yr.
Heart-easing, adj. Gerust.tellend.
Heart-eating, adj. Grievend.
Hearted , adj. bij '11,A.Ksp., In het hart
gelegen of bewaard.
to Hearten , v. a. Bemoedigen. * —, Beonesten, Mistene
Heartener,, s. Die of Dat bemoedigt, yernieuwt , verfrischt.
Heart-expanding, adj. Ilet hart verruimend, Hart y et blijdend.
Heart-felt, adj. Hartelijk gevoeld, HarteHeart-grief, s. Hartzeer, Kummer, m.
Hearth , s. Haard, m.
Heart-hardened, adj. Een y erstokt hart
Izebbende.
Heart-hardening , adj. Verstokkend, Hardvochtig makende.
Hear.-heaviness, s. Zwaarmoedigheid,yr.
Hearth-stoney Il-mrth-penny, s.weieer,
Haardgeld, Scheorsteetweld, o.
heartily, adv., z?e Hearty.
Heartiness, s. Hartigheid, Bleedigheid.
*
HarteliAheid, Opregeheid , vr.
Heartless, adj. (Heartiessly,, adv.) Lafhartig, (hosheid,yr.
Hearttessness,s-LajYiattigheid,'--,Gevoel
Heart-pea, s. plant,Cardiospe,rmum,vr.
Heart-quelling, adj. Harteureroyerende
Heart-rending, adj. Has tgrievend, Hartverscheut end.
Heart-robbing, adj. Harteroovend; fig.
Verrukkelijk.
Heartsease, s. Vervet-mij nietfe ,
Heart-shell, s. Harischeip , yr.
Heartsick, adj. II , 7-1%).;eer hebbende. *—,
Doodzick. *
Smoorlijk yet-lief-de
Heart-sore , s. Hattzcer o.
Heart-sorrowing, adj. liedroevend,Hartverscheurend.
Heart-strings, s. p1. Hat tz,enuwen,vr. mrv.
Heart-struck ,
lest hart gegrift.
*
Vers,hrikt Ontsteld.
Heart-swelling, s. Wrok,
Verbittering , yr. adj. In het hart kokend.
Heart-whole, adj. Ony erlield.*—,Es isch
en gezond.
Heart-wort, s. Lavas , yr.
H eart-wounded, adj. In het hart gewond
Heart-wounding, adj. Het hart vondend.
Hearty, adj. Hartig, Kracniig, Ste,/
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Gezond. * —, Hart-210 , ()prep-, Ongeveimd, Welgerneende
Hearty-hale , adj. veroud., Coed Your het
hart.
Hear, s. Hitte, Hette, y r.; fig. In the—
of the c:›ntest, In de hitte van den strUde
* —, Heetmaking. * — , Drift, Gramstorigheid. *— , Verhitting, Vurigheid,
(van het bleed), Gesting , Gistiug, yr.
*--,Wedloop,bi/ eene harddraveroj, on ;
A horse that has run two heats, Een
paard dat tweemaal geloopen heeft.
to Heat, v. a. Heel-en, Heet maken.*—,
Vohitteti , In gisting brengen.*—, v. n.
Heet wooden.
Heat, part. veroud. van to Heat.
Heater, s. Ifzeren bout, dien men gloeiJ. end in een sttijkijzer gebruikt. * —,
Heetmaker,, m.
Heath, S. een heestergewas , Hei,Heide.
' —, onbebouwde met hei bewassed zandgr-ond , Hei, Heide, vs.
Heath-cock, s. Korhaan, tn.
Heathen , adj.Heidensch.* —, s. Heiden,
nt., He idensche Crowe, vr.
Heathenish, adj. (Heathenishly, adv.)
Heidemch.
Heathenism, s. Heidendotn, o.
to Heathenize, v. a. Heidensch maken.
Heather, zie II,a+11.
Heath-pea, s. V,gelwikke, vr.
Heath-pout, s. .lierkhaan, tn.
ILath-rose, s. Wiltiroos , yr.
H:athy,, adj. Vol heide.
Heatless, adj. Zander warmte, Kota.
to Heave, v. a. Opheffen,Opligten.*—,
Deco; zit-ellen. * — , flit de borst ophalen , al, : to — a sigh, Zuchten; a. ) to
ABROAD, Ophif schen ; 2.) to - ASTERN ,
Achteruit halen ;3.) to - AWAY , ll'eg-yoeren ; 4.) to — DOWN a sail, Eva zeil
neérlialen, strijkfw; 5.) to - IN , Inhalen , Opwinden ; to -IN stays, Ilet
schip bsj het wenden in den wind brengen ; 6.) to -OUT, Uithifschen, Oph I/.
schen, Blizetten; 7. ) He heaved sigh
ov ER. the recollections, Ii4 looesde een'
.wicht bij de herinneringen; S.) to—To,
In den wind brengen; 9. ) to - U P , a. )
Doers okzwellen ; b.) Hijschen. * — ,v.
n. Hij-gen , Met mosite ademhalen. *—,
ZwoLgen. * —, /Coke n , Aandrang gevoelen ow to btaken ; u.) to — AT , Sure-v( 1i ;mar; 2. .; to - FOR breath, Aaar
dens ado", hijgen ; 3 .) to—To, Bijdraaifen ; 4. ) to -- us . 7w ellen, Zich verherJed. Aaiun. St,,,om ho ,,,,, pret. en no ven ,
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part. in het gewone gebruik verouderd
zijn, ivorden zti, ten minste hove, in de
zeevaart nog steeds gebezigd.
.Heffing, Opheffing. * , Rij.Heave
zing, Zwelling, yr., Schok, in. —,
Neigsvg am tebraken, lilisselijkheid,vr.
'eaven, s. Hensel, m.
Heaven-born, adj. Van den kernel nedergedaald.
Heaven bred, adj. In den kernel voortgebragt.
Heaveu-built , adj. Door goden gebouwd.
Heaven-directed, adj. Hemelwaarts gerigt. , Door hernellingen onderwezen.
Heaven-fallen, adj. Van den kernel ge
vallen.
Heaven-gifted, adj. Door den kernel begaafd.
Heaven-inspired , adj. Door den hemel
aangeblazen, ontvlamd.
Heaven-kissing adj. Den kernel rakend,
-elan den kernel' reikend.
Heavenliness., s. Hoogste voortreffeliikheld, Hemelsche hoedan igheid,
Heaven-loved , adj. Dior den kernel bemind.
Heavenly, adj. Herrelsch. *— , adv. fiemels,ch. *fIemelwaarts. * —, Door
den invloed d'es kernels.
Heavenly-minded„ adj. Hcmel.ccirgezind.
Heavenly-mindedness, s. Hemelscbgezindheld yr.
Heavenward, adv. Kemelwaarts.
Heaven-warring, adj. Den kernel bestrijdead, Met den honel strijdend.
Heave-offering, s. Heforer, o.
Haver, s. Heifer. , scheepsw.,
Draajjer (am bet stenggewant am: le
ze'sen),
Heavily , adv., zielleavy.
Heaviness , s. Zwaarte,
Gewigt,
* —, Bezwaarkkhei d , Moeffellikkeid.
, Loonlield, Traagkeid. * — Zwaarmoedigheid, y r. * — , Rfikdom (van'
grand),
Vruchtbaarheid, vr.
X-Teavy, adj. Zwaar (van gewigt). *—,
Zwacir ( cm to vertercn); — TO the stomack, Zwaar veer de anaag. *—,Zwaar,
11Leijelijk ; — reads ,• Zware wegen.
, Loom, Vadzig, Traag ; — WITH
sleep, Loom van ,51aap, erig. * ,
Dorn. * , Rik, (van den gr ond,).
Vrucktbaar.
to Heavy, v. a. venue?., Zwaar maken.
Heavy-'canted, adj. .Zware handers harbende.
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Heavy-headed, adj. Dom.
Heavy-laden, adj. Zwaar beladen.
Hebdomad, s. Week, yr.
Hebdomadal, adj. WekeliAsch, Uit zeven
dagen bestaande.
Hebdomadary, adj., zie Hebdomadal.
*—, s. Priester der week (in een klooster, enz. ),
Heben, s. bl1 SPENSER, Ebbenhout, o.
to Hebetate , v. a. Dons maken, Verstompen.
Hebetation, s. Verstomping. * —, Botheld, o.
Hebete, adj. Stomp, Dom.
Hebetude, s. Domheid, yr.
Hebraic, adj. (Hebraically, adv.) Hebreeuwsch.
Hebraism, s. eene aan de Hebreeuwsche
taal eigene of daarvan ontleende spreekwifze.
Hebraist, s. Kennels der Ilebreemvsche
taal, m.
to Hebraize , v. a. Len' Hebreeuwschen
vorm geven aan.
, s. HeHebrew, adj. Hebreeuwsch.
breeuwsch, o., Hebreetewsche taal , m
Ilebreir, Jooa', m.
*
Hebrewess, s.Jodin, yr.
ist.
Hebric:an, s., zie debra
Hecatomb, s. offer van itenderd ossen,
Hecatombe, yr.
Hectare, s. lunder, m.
s. TeHect . c , adj. Teringachtig. *
ringkoorts, vr.
Hectical, adj. (Hectically, adv.), zie
Hectic, adj.
Hectogram, s. Ons o.
'
kan, yr.
Hectoliter, s. -Honderd
Hectometer, s. Honderd el, yr.
Hector, s. Windmaker, Snoever, Pegcher,, tn.
to Hector, v. a. Bedreigen, Over den
neus hakken, Overbluffen ; I.) to INTO, Door blufferij bre, gen tot ; 2.)
to — OUT OF, Door bluffer-1i doer; opgeyen doen afgeven of doen verliezen. *
v. a..Snoeven, Pogchen, BItiffen.
Hederacious, adj. Klirnop vooribr engende.
Hederal, adj. Van klimop.
Hederiferous. zie Hederacions.
Hedge, s. Heg, hang.
yr., Tuin, an.
to Hedge, v. a. Met eene hang omgeven,
Omheinen; I.) to — ABOUT, Onsheinen,

0mtuinen ; 2.) to — IN, a.) Inheinen,
Insluiten , b.) Indringen
c. ) Door list irinnen krUgen (eene schulei,
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a debt); 3.) to Be hedged ROUND
and ROUND, Van alle kanten ingestoten
zijn; 4.) CO - UP, Belemmeren, _elf:
sluiten. * v. n. Zicis (als in eene
heg) verbergen, Wegschuilen, Wegsluipen. * —, bij wedrennen, Aan beide
z,den wedden (zoo dat men geen gevaar
loops, van belang to verliezen).
Hedge-bird, s. Deugniet, m.
Hedgeburn, adj. Van lage geboorte.
Hedge-bore, s. Hoot ter herstelling van
heggen , heiningen,
Hedge-bud, s. Hagebeuk, m.
Hedge-chafer, zie Dom.
Hedge-creeper, s. Landlooper, m.
Hedge-fumatory,, s. store van aardrook.
Hedge-hog, s. Stekelvarken, Ijzervarken, o., Egel, m.
Hedge-hyssop, s. eene plant.
Hedge-marriage , s. Heimelijk huwelijk, o.
Hedge-mustard, s. f1erik, yr.
Hedge-nettle , s. Gewone roode doove
netel, yr.
Hedge-note, s. Gewoon gczat?g der vogelen, 0.; Gemeene schriiftrant,m.
Hedge-pig,s. bong stekelvarkan,Egelde,o.
Hedge-plant, s. Wilde wiingaatd, m.
Hedger, s. Heggenmaker. *—, Wedder,
m., zie to Hedge.
Hedge-row, s. bib boomen , die ale het
ware eene heg vormen , Boomrij, Boomhaag, yr.
Hedge-sparrow, s. Boommusch, yr.
Hedge-tavern, s. Kroeg, Knip, vr.
Hedge-writer, s. Pruhchriiver, tn.
Hedging-bill, s. Tuininanssnoeimes ,
Beep, Hiep, vr.
(Bedenken.
to Heed, v. a. Acht geven. *
v. n•
Heed, s. Oplettendbeid. * Behoedzairmheid; to Take —, Op zijne hoede
zip; a.) to Take — oF, Zorg dragen
y ear; 2.) ro Take — To, Acht geven op, Letten op.
Heedful, adj. Behoedzaam. * —, Oplettend, Zorgvuldig; — OF; Oplettend op.
Heedfully, adv., zie Heedful.
Heedfulness, s. lehoedzaamheid. * —,
Oplettendheid, yr.
Heedily, adv. weinig gebruik., Behoedzaam.
—, Oplettend.
Heeciiness, s.Behoedzaamheid. *—,0pletsendheid, yr.
Heedless, adj. Onachtzaam,Ortbedacht ;
— or, Onoplettend op.
Heedless l y, adv., zie Heedless.
Heedlessness, s. Onachtzaamheid, Onbedachtheid, vr.
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Heel, s. Hiel, (achlerste gedeelte van den
voet , of ook de bekleeding daarvan, achterste gedeelte van eene kous , laars of
schoenom., Hielstuk, o.; fain. to Betake one's self to one's heels, Het hazenpad kiezen, Wegloopen; to Be at
one's heels, Iemand izchter nes zetten;
to Lay by the heels, In de boeijen siuiten; These stockings are out at the
heels, Deze kousen zijn aan de hielen
door. * scheepsw., Arvalling, yr.,
Achtereinde der kiel, Ondereinde van
den achtersteven, o. ;
of a mast, Hieling van een' mask;
of a timber,
Ondereinde van ten stuk hoot, o.
to Heel, v. n. Dansen. * —, van een
schip, , Overhellen, Hellen, Over eene
zijde hangen ; to — by the stern, Achterkroppen, Kroppen. * —, v. a. (eenen
haan)Van kunstsporen vootzien. *
scheepsw., als : to — a port, Naar bak.board overhelien; to — a wake, Een'
gang overwinden.
Heeler, s. Haan, die goed met-de sporen
werkt, us.
Heeling, s. scheepsw., Overhellen, o. *—,
Hieling (van eene stung), yr.
Heelpiece, s. Hielstuk o., Polvij , yr.,
Achterlap (van eenen schoen, enz.), m.
to Heelpiece;- v. a, Eenen achterlap op
tenets schoen zetten, Verachterlappen
Achterlappen.
Hegetnontc , adj. Heerschend.
Hegira, s. Vlugt vanNahomeduitMekka
(full 622) j van bier : Mahomedaansche faartelling, yr.
Heifer, s. Vaars , jonge koe, yr.
Heigh-ho, interj. 110 ho!
Height, s. Hoogte, Verhevenheid ,
era fig.,) y r. — Toppunt , a., Hoogsie
graacl, Hoogste trap, m.; Time — of
a distemper, De hoogste grand eerier
ziek.te.
to Heighten, v. a. Hoop-en, Verhoogen,
Hooger maken, Aanhoogen. * , Vermeerderen,Verzwaren. * , Ve y fraaijen.
Heightening, s. Verhoo'ing. * Vet-fraaijing ,vr. * —, Hoog,e1, o.
Heinous, adj. (Heinously, adv.) Snood,
Verfoeijelijk.
Heinousness ,s. Snoodheid, Verfoeijelijk,
held, vs. Heir , s. Erfgenalm, tn. en yr.
to Heir, v. a. bj DR.YagN Ery en.
Heirdom, s. Erfgoed , a.
Heiress, a. Erfgename, yr.
Heirless, adj. Zander etikenaam.
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HEIR
Heirloom, s. Erfstuk, dat,hoewelroerend
geed , van het vaste geed onafschelelelifk is, o.
Heirship, s. Erfgenaamschap, o.
Held, pret. & parr., zie to Hold.
Hele, s. bij SPENSER en CHAUCER, zie
Hale, s.
to Hele, v. a. veroud , Helen, Verhelen.
Heliacal, adj. [lit de zonne,tralen V0011komende of daarin yerdwilneurle.
Heliacally, adv. Net ofzigt. ' tot de zon.
Helical, adj. Slakvorinig,
aal.
Helicite, s. Versteende schroefichelp, vr.
Heliocentric, Heliocentrica l , adj. 44/c nit
het middelpunt der zon gezien, Ileliocentrisch.
Heling, s. Dekking, or., Dek, Dole, o.
Helioid, adj. Spiraalvormig sch gjnend of
geacht.
Heliometer, s. Zonnemeter, in.
Helioscope, s. Zonne4;ker, in.
Heliospheric, adj. Spiraalvormig out de
pool tier splicer loopende.
s. Zonnestraaleigter, tn.
Heliotrope, s. Zonnebloem, vr., zie Turneol, Sanflowei.
Helix, s. Spiraalkin, Schs-oefljjn, yr.
Hell, s. Hel. *
Gevangenic. *—,
bij kleermakers , Bei gplaats voor gectolen lappen,
yr. * —, Speelhuis,
(inzonderh. waar grof gespeetd en menigeen geruineei d rot dt,) o.
Hell-black, adj. Zwart gelük de hel, P ileduister.
I-Tell-born, adj. In de hel geboren, Misch.
Hell bred, adj. In de hel geteeld, Hel.sch.
Hell-brewed, adj. In de het gebi ouwen
or bereid.
Hell-broth, s. Hellesoep, yr.
hell cat, s. Tooverheks, or.
Hell-confounding, adj. De hel in opstand
brengend.
Hell-doomed, adj. Tot de he/ gedoemd.
Hellebore, s. Nieskruid, o.
Hellenic, adj. Gricksch.
Hellenism, s. Grieksche spraakwending,
Griek,chheid vr.
Hellenist, s. Kenner van het Grieksch.
—,Grieksche Jood, Hellenist, 121.
Hellenistic, HellenisLical, adj. Van de
Ilel lenisten, Hebt eenwsch-Gri ek ch.
to Hellenize, v. n. De Grieksche taal
bezigen.
Hell-tire, s. IIellevuur, Thlsch vuur, o.
Hell-governed, adj. Door de hel geregeerd.
Hell-hag, s. Helsche tooverkol, yr.
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Hell-hated, adj. Verfoeid gel0 de hel.
Hell-haumed, adj. Door den dutrel
bezocht.
Hell-hound, s. Helhond,
TtAlier, s. Leitifkker,
Thilish, ad j . (Hellish!y, ado.) Helsch.
Helltsithess, s. tie! , che stio0a, erel, yr.
Hell-kite, s. Htl:egier,
Hellward, adv. Heiiraartc.
Helm, s.
Heli,ctvk (teller
rscce 11g), o.
, Helinstok ( van
een scin eepsroer), 112, Rocrpen, yr.
fig.
Geheele tcestel om te sturen, 7/1.
to Be at the
flan het roer zitten,
Staats*
,
Een' stoat besturen.
t11 a 11, fn.
, Besturen,
to Helm, v. a. Stu,
*
Bestieren.
Heltned, adj. Met eenen helm voorzien.
Helmet, s. Helm, in.
Helmeted, adj. Vsn cell' helm voorzien.
He ! met-flpwer, s. Helmvormige bloem, yr.
Helmet-pigeon, s. Geknilde duff, sr.
Helmet
s. Zeehelm. in.
Helminth ; c, adj. Yarn wet mess.
Helmintho1ogy. Natuur.'1:,,ke geschiedenis
der we; men, vr.
Helmman, s. Stuurman,
Hein-mind, s. zekere wind in de bergachtige streken van Engeland.
Helot, s. Spartaainche slaaf, Heloot ;
fig. Slaaf,
DO Help, V. a. & v. n. Helpen ; I.) to
-AGAINST, Helpen tegen ; 2.) to DOWN , Naar beneden helpen ; 3.) to
- FORWARD, Voorthelpen ; 4.) to —
one INTO, Iemand helpen in; 5.1 to
— one OF, Iemand van ... genezen of
afhelpen ; 6.) to — OFF, a. 'i Er afhelpen ; b.) Doen ontsnappen, Weghelpen;
7.) to - ON, a.)Ophelpen ; b.) Porthelpen ; 8.) to — ouT, a.) Uit de
verlegenhz:W helpen, Er uit nelpen ; b.)
Helton nit (iets, OF a thing); 9.) to OVER, a.) Helpen over ; Doen to
hover komen ; to.) to — TO, Haien
aan, Geven, Bezorgen ; Shall I — you
TO some of this beef?, Zal ik n eon
senkje van dit vleesch dienen? ;
to - UP, Ophelpen.
Help, s, Hulp, vr.; I - FOR, Hulp
voor ; There was no — FOR it, Daar
was islets aan te doen ; 2.) -- FROM,
pulp tegen ; 3 ) — T o, voor,
tegen. 4 — in Amerika. Helper, Knecht,
vi., Helpster, Meid, Hulp, yr.
Helper, s. Helper,
;
TO , Die ie-
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rnand helpt aan, b. v. a husband. * —
Help, Noodhelp, y r., Noodhelper, tn.
Helpful, adj. Bel2elpzaam. * —, Heilzaam, Help gevende.
Helpless, adj. Hulpeloos, Zich niet kenneeds helpen, Geene he 1p hebbende of Niet
to helpen zijnde ; or, Verstoken van.
Helplessly, adv. , zie Helpless.
Helplesness, s. Helpeloosheid, yr.
Helpmate, s. Helper, in., Helpster, yr.
Helter-skelter , adv. Iiol-over-bol, Hotderdeb.older, In het honderd.
Helve, s. Steel (van eenbijl), tn. ; prov.
to Throw the — after the hatchet, Allee verloren geven.
to Helve , v. a. ( eene bijl) Stelen , Van
een' steel voorzien.
Hem , s. Zoom, m., * —, Boordcel , o.
to Hem, a. Zoomen. * —, Boorden,
* — , Onzoomen, Onsgeven; :) to
—ABOUT,a.)Omzo en;b.)Omgevn,
Omringen, Besluiten; 2.) to — IN,
Inslui ten; 3.) to — ROUND, Omringen, Iniluiten.
Hem, interj.* —, s. Gehern (het
hem roepen) o.
to Hem, v. n. 11smmen , Hens roepen.
Hematine , s. Kleurend beginsel van provinciehout, o.
Hematite, s. Bloedrteen,
Hemicrany, s. Scheele hoofdpijn, Migraine, yr.
Hemicycle, s. Halve cirket, tn., Halftoed, o.
Hemina, s, een medicinaal gewigt, dat omstreeks tien onsen bedrapgt.
Hemiplegy, s. Beroerte van het halve
ligchaam, yr.
(pl. Hemiptera ) Insect ?net
Hemipter,,
halve vlettgeldeksels, o.
Hemisphere, s. in de aardrijks- en sterrek., Halfrond, o.
Hemispheric, Hemispherical, adj. Wen
had frond bevattende.
Hemistich s. Half vers, o.
Hetnistichal
' , adj. De helft van een vers
tot aan de snede aanwlizend.
Hemitone , zie Semitone
Hemlock, s. Dolle kervel, yr., Scheer•
ling, tn.
Hemlock - sprucefir, , 's. Scheerlingden, m.
Hemoptysis , s. B loe ds pew ing, yr.
Hemorrhage, s. Bloi,dttorting, yr.
Hemorrhagy,, s., zie het meet- gebruikeWee Hemorrhage.
Hemorrhoidal, adj. Van de aanbeilen.
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Remorrhoids l s. pl. Aanbeijen, yr.
meery.
Hemp, s..Hennep, Kennet, tn.
Hempen , adj. Van hennep, Hennepen.
Hen , Hoen, o., Hen, Kip, (het wiifje
van den haan,) y r. * —, in zanunct.
Wijffe in het algemeen van alle landgevogelte ; A hen Sparrow, Bette wijff es rnesch.
Henbane , s. Bilzenkruid, o.
Hen-bird , s. Panuwin, yr.
Hen-bit, S. Vogelkrviel, o.
Hen-coop, s. lloenderhok, Kippenhok, a.
*—, aan boord ook Beestenstal, n2.
Hence, adv. Van Titer, Van heiwaarts.
* —, Van bier, Ten gevolge varo tilt,
Ter eorzeke hiervan. * , Ilieruit,
Uit het gezegcle ; — you may infer,
Hieruit Taint gal Wielders. * —, Van
dezen tijd af; Not many days — ,
Binnen kort. A a»rn. De vrij getrone
voorvoegingvan from (from hence) is
geheel overtollig af to keuren.
Henceforth , Henceforward, adv. Voortacts.
Henchman , sa Volgeling , Bcdiende,
Page, tn.
to Hend, irr. V. a. FAIR F AX , In bez:t
nemen , Zich rneester makes van.
Ilend, adj. veroud., zie Gentle.
Hendecagon, s. Elfhoek, vs.
Hendecasyllable , s. Regel van elf lettergrepen,
Hendriver,, s. een roofvogel , Kippendrijver, m.
Hendiatlys s. figuer, waarbtl twee zelf t.
woorden in plaats van een zaps'. en
bijvoeg. worden gebreikt.
Hendy, zie Hend, adj.
Hen-harrier, Henharrn , s. Hoenderdief,
Hoendergier, m.
Hen-hearted, adj. Lafhartig.
Hen-house, s. Hoenderrek, o.
Henpecked, adj. Door de YrOtill'geregeerd,
Onder den pantoffel staande.
Henroost, s. Hoenderrek, ;o.
Hen's feet, s. eene plant, zie Hedgefumitory.
Hen-roost, s. Hoenderrek, o.
Hep, s. Rozebottel, y r., zie Flip.
Hepar, s. in de oude scheik., Lever,,vr ;
sulphuris Zwaveliever, yr.
Hepatic, Hepatical, adj. Van de lever,
Lever ...
Hepatite , s. Leversteen, on.
to Hepatize , v. a. filet suiphuretted waterstofgas bezwangeren.
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Levetbeschouwing om Herbulent , adj. Kruiden bevattende.
daaruit waar to zegg,n, vr.
Herbwoman , s. GI oenv rouw, yr.
Heptacapsular, adj. Met zrven y akjes. Herb y , adj. Den card van kruiden
Heptachord , 8. Zevemnarig .v.eeltuzg. heiibehd.
4 —, Illuzüksruk gevarieerd op z,ven Herculean, adj. Van Hercules.
toonen, o.
Herd , s. Driit, Kudae, vr. Aanm. Even
Heptagon, s. Zevenhoek, m.
als bij Flock., ongekeerd. * —, Troep
Heptagonal, zdj. Zevenkoekig of Zeven- (men,chen, met verachting), tn. * —,
zvaig.
in zamen. t. fielder, als : Goatherd,
reptagynian , adj. Zevenwiiyig.
G,.iten/ai der.
Heptamerede , s. _lets, dat in zeven dee- to Herd , v. n. Bil troepen loopen. * — ,
len verdeelt.
v. a. Tot eenen troep veteenigen.
Ileptandrian , adj. Zeyenmanrig.
I-Terdgroom , Hardman, s. veroud., zit
Heptaphyllous, adj. Zevenbladig.
Herdsman.
Heptaichic, adj. Een zevenvot,rendon; Herdsman, s. Ossendriiver, Veeherder,
aanduidende.
reehoeder, m.
Hertarcrtist , s. Zevenvorst , tn.
Here, adv. lifer.
Heptweby,, s. oude verdecting van En- Hereabout, Hereabouts, adv. Hier en:–
geland in zeven koningro,/cen, 'Leven- streekc.
voi3tendom, 0.
llereaf,er, adv. Illei na. * — , s. HierIleptazetici), s.
Zeven eerste boeken nammal,, o.
van her oude testament.
Ilereac, adv. Ilieraan.
Her, dcc i . of Sic, zie She. *— , poss. Hereby, adv. Dierdoor.
(keliik.
rron. hart.
Hereditable, a,tj. Bor erfenis overganEleralci , S. fleraut , m.
Hereditament, s. in I egtcr, El fini,, yr.
to Hera l d, v. a. (Plegtig):inteiden ; a. ) Hereditary, adj. (Hered,tatil ) , adv.)
t 0 - IN , L' inmuleiden ; fig. De V007
Ef j elijk.
bole zijn 3 ai.. ; 2.) to —. INTO one's Herein, adv. Hierin.
presence, In jeini,nds tegenwoordigkeld Hereinto, adv. Merin.
gelejden.
lieremite, zie Eremite.
Heraldic , adj. Van de wapenschildkunde. Hereof, adv. Hie; vex.
1Praidry, s. IKai enschildkunde , yr.
Hereon , adv. Biel op.
Ileraldship, s. 11, rautspo,t,m.
'
liereoui, adv. Ilieruit, Van bier.
Herb, s. Kruld , ( plant welter steel Herematcal, adj., zie Herrnitical.
islets htutaclalgs ke,fr.,) o.
Heresqueh, s. Ketterwakel , m.
herbaceous, adj. KI uiden bets efcnde. heres y;, s. Kettei ii., vr.
t)
* —, 'lick et krurden voedende.
Heretic, s. Ketter, in.
Herbage, s. Kt ulelev,., Groente, y r. *—, llere,ical, adj. (Heretically, adv.) KerRegt on; to later! gtazen , o.
tersch.
herbal, adj. Kruid, n betreffende. * —, Hereto, adv. Iliei toe, Bovendien.
S. Kruidbock , herbarium, o.
Heretofore, adv. P"oo, been.
Herbalist , s. Kluidkenner, us.
Hereunto , adv. Tot hie, tee.
Derbar, s. bij SpENsEK , Kt ui d , o., lien upon, adv, life? op.
Print, yr.
Herewith, adv. lliermeele.
lferbarist, zie Herborist.
Heriot, s. lietgene bij den dood van den
Herbarium, s. Kruidp oek, a.
paeliter trail den lausthicer moet betaaid
llerbary, s. Kruidlu,n , o.
WO, den, gemeenlük ten beest.
Herbelet, s. Kruidje, o.
Ileriotable, adj. Vertligt om heriot le
Herbescent, adj. Kt uidachtig.
betalen.
Herbid , adj. Ve.l e kruiden upleverentle.
Heritable, adj. Bevecgel om to erven.
Herbivorous, adj. Kruiden trend.
* —, Erfbaar.
Herborisc, /11., zie het meer gebruikelijke Heritage, adj. El fenis, yr. *— , ErfHerbalist.
yolk, o.
Ilerbor ■ zarion, s. Al'bedding van krui- Hermaphrodite, s.Illanwilf;o.
den op steenen, 1. 1
hermaphroditic, Hermaphroditical, adj."
to Herborize, v. n. rf-uiden zoeken.
Heide geslachten in zich rereenigende
Ilerbous, a,,j. [eel kruiden bev acre: de. 1 Half wan en half vrouw.
nepatoscopy,, s.

HERM
HermeneutTc,adj.Uitleggend,Verklarend.
Hermetic, Hermetical, adj. (Hermetically , adv.) Volkomen gesloten , Hermetisch.
Hermit, s. Kluizenaar, tn.
Hermitage, s. Kluis (eens kluizenaars),
Kluizenaarswoning, vr.
Hertnitary,, s. Elul's, die aan eene abdif
behoort , yr.
Kluizenaarster, vr.
Hermitess,
Hermitical, adj. Op de wifze eens kluizenaars, Een' kluizenaar voegende.
Herm, zie Heron.
Hernnill, s. Breukkruid, o.
Hernia , s. Breuk, vr.
Hernshaw, s., zie Heronshaw.
Hero, s. Held, m.
Heroess s. veroud., zie Heroine.
Heroic , adj. Heldhaftig ,
Eenen
tie geheld betansende.
*
schied. , The — time , De heldentvd.
*
bij dicht., An — poem, Ben
heldendicht.
Heroical, zie Heroic.
Heroically, adv. Als een held, Held'zaftig.
Heroiciy, adv. bij IVIILToN , zie Heroically.
Heroicomic, adj. Heroicomisch , (d.
boertig in den y am van het Beldendicht.)
Heroine , s. Heldin, yr.
Heroism, s. Helehaftigheid, vr.
Heron , s. Adger, tn.
Heronry, Heronshaw, s. Reigersbosch, o.,
Reigerskooi, vr.
Herpes, s. zekerehuiduitslag, Worm, in.
Herpetic, adj. Kruipend , Zich 'vers pi eident&
Herpetology, s. Natuutliike historie der
kruipende dieren, yr.
Herring, s. Haring, m.
Herring-buss, s. Rat ingbuis, yr.
Herring-cob, s. jonge haring, vs.
Herring-gibber, s. Die de haringen
neemt.
Herring-gutted , ad j.
Herring-hang, s. Bokkinghang, 711
Herring-net , s. Hal ingnet,
Herring-packer , s. Haringpakker,m.
Herring-smack, s. Haringjager, tn.
Herring-time , s. Hat ingttti,
Herring-woman, s. Hatingwijf, o., Hat,ingvreuw, yr.
Hers, poss. pron. De of Het hare.
!Arse, s. in de vestingb., Valpoort, vr.
*—, zie Hearse.

ilEXA
to Herse , v. a. Met eene valpoort veer.
zien.
Hersplf , rec. pron. Zic/i, vr. *— , S.
Zij zelve ; _ By —, Aileen.
Hersillon, s. in de kt(fgsk., Plank met
spijkers, yr.
to Hery, v. a. veroud. , Loven.
Hesitancy, s. Twiffeling,Onzekerheid,vr.
Hesitant , adj. liaperend, Stotterend.
to Hesitate, v. n. Aarzelen. * —, in
het spreken, Haperen.
Hesitatingly, adv. Aarzelend.
Hesitation, s. Aarzeling. * , Hapering (in het spreken), yr.
Hesitative, adj. Aarzelend.
Hesper, s. Avondster, vr.
Hesperian , adj. We.,telijk.
Hest, s. bij dicht., Bevel, Gebod, o.
FIesternal, adj. Van gisteren.
Heteroclite, s. Onregelmatigwoord. s—,
—, adj. Onrelets onregelmatigs, o.
gelmatig.
liereroclitical, adj. Onregelmatig in de
verbuiging.
Heterotiox , adj. bij godgel., Onregtzinnig.
egtzinnigheid,vr.
Heterodoxy, s.
Heterogene, Heterogeneal, adj. Ongelijkslachtig Ongelijksoottig, Ongeittkaardig.
Heterogeneity, s., zie het meer gebruikekke Heterogeneousness.
Heterogeneous , zie Heterogene.
Heterogeneousness, s. Ongelilksoortigheld, yr.
Heteroscian , zie Antisctan.
to Hew, reg. & irr. v. a. Houwen, Hakken. * —, Ned; houiven, Yellen. —,
Uithoulven , Voi men ; I.) to — DOWN,
Omhakken, Vellen ; a.) to — 'IN pieces, Irs stukken houwen; 3.) to
Afhrkketk; 4.) to - OUT, Uit-OF,
hakken , Ui thol 1en ; 5.) to — Omhakken , (door den grond op to delven
en de worteten van onyieren door to
hakken).
Hewer, s. Ilouthakker. *—•, Steenhouwer, m.
Hewn, part., zie to Hew.
Hexachord , s. Zesde Loon, m.
Hexadactylous, adj. Zesringerig.
Hexade , s. Reeks van zes, rr., Zesial, 0.
Hexagon , s. Zeshoek,
hexagonal, adj. Zeshoekig.
H,xagynian, adj. Zesiviivig.
Hexahedron, s. Tees ling, Cubus, m.
Hexahemeron , s. 2jd van zes dagen,
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Hexameter, s. Zesvoetig yers, o.
nexametrical, adj. Zesyletig.
Hexandrian, adj. Zesmgnnig.
Hexaplar,, zie Sextuple.
Hexastich, s. Zerrezelig vers o.
Hexastyle , s. Zeszuilig gebouw, o.
Hey, s. figuur in een clans, ook Hay
geschreven.
Hey ,
interj. Helsel!
Hey-de-guy, s. Rentledans, m.
Hevho , interj. Huila!
Hiatus , s. Geenwen, a. * , in de
spyaakk., Gaping of papering, (in de
uttsizraak door het op elkander volgen
van twee klinkletters veroorzaakt,) Batsing, yr., Hiatus, m.
Hibernal, adj. Van den winter, Winter . . .
o.
Hibernacle, s.
to Hibernate, v. n. bij DARWIN, Overwinteren.
Hibernian, adj. Iersch. * — , s. for, m.
Hibernicism, s. Iersche vitdrukking,
Hiccius-doctins , s. in_ IlUDIBRAS Heksenmeester, m.
Hickory, s. soort van okkernotenboom.
Hiccough, s. HI/c, m.
to Hiccough, v. n. Den hik hebben,
Hikken.
Hiccup, s., zie Hiccough.
to Hiccup, zie to Hiccough. Aanmerk.
Men begins aan deze spelling de veerkeur te geven.
Hickway, s. eene soort van Woodpecker.
Hid, pret. & part., zie to Hide.
Hidage , s: weleer, eene belasting op
landhoeven.
Hidalgo , s. Geboren edelman ( in
Spaniel tn.
Hidden, part., zie to Hide.
to Hide, irr. v. a. Verbergen ; I.) to FROM , Verbergen your; 2.) to — IN,
Verbergen * , v. n. Verbor
gen zin.
Hide , s. Vel (van eenig filer,
bereid of onbereid; van menschen enkel
b oj wifze van verachting), o.; to
Curry one's — , Iemand wakker afrossen. * zekere uitgebreidheid lands.
Hide-and-seek , s. zeker sped, Schuiley inkie , o.
Hidebound , adj. van paarden, flange
wassen, (d. wanneer hen de huid zoo
vast op de ribben zit, drat men ze niet
in de hoogte kan trekkan). * , van
boatmen, Niet schillelid ; fig. Hardnekkig.
Vasthoudend , Gierig.

HIGH
Hideous , adj. (Hideously, adv.) Afzigtig, Afsclzuweliik.
Hideousness , s. Afzigtigheid , Afschuwelifkheid , yr.
Hider, s. Verberger, m.
Hiding, s. gemeen, Pak slagen, o.
to Hie, v. n. Zich haasten, Zich reppen.
Aaiun. Het herd vroeger veel als wederkeerend gebrnikt , als : Hie thee
home, Speed u naar huis.
Hierarch, s. Opierkerkvoogd, m.
Hierarchal , adj. Van een' hierarch.
Hierarchical, adj. Behoorende tot eene
priesterregering, Hierarchisch.
Hierarchy, s. RiJk van heilige wezens,
b. v. van engelen, o.
Kerkelijke
regeringsvorm, tn. ; van daar: Priesterregering, Priesterheerschappij, yr.
H ieroglyph, s. Heilig teeken. *—,,Zinnebeeld. * —, Beelaschrift, o.
Hieroglyphic, adj. Zinnebeeldig. *
s., zie 'Hieroglyph.
Hieroglyphical, adj. , zie Hieroglyphic, adj.
Hieroglyphically, adv. Zinnebeeldig.
Hierogram , s. Heilig schrift , o.
Hierogrammatic, adj. Bien heilig schrift
Yoorsteliend.
Hierogrammatist , s. Schri/ver van beeldschrift, tn.
Hierographic, adj. Een heilig schrift
aanduidend.
Hierography, s. Heilig schrift , o.
Hierology, s. Gesprek, o., of Redevoering
over heilige dingen , y r .
Hieromancy,, s. Waarzeggen uit de ingewanden der offerdieren, o.
Hierophant , s. Priester, m.
CO Higgle, V. n. Eetwaren lands de huizen te keep aanbieden. * Divgen,
Pingelen. * —, Kibbelen; a.) to A BOUT, Kibbelen em; 2.) to - FOR,
Dingen op.
Higgledy-piggledy, adv. gemeen, Mlles
door elkander, Het onderste boven.
Dinger, tn.
niggler, s. Rondventer. *
High, adj. & adv. Hoog, Verheven,(eig.
en fig.). *—, van den wind, Ste,k,
Onstuimig, Hevig. * in het algem.,
Sterk, Veel ; to Feed —, Sterk eten ;
to Spend —, Veel verteren; zie vender
s. Hoogte,
de zamenst. hieronder. *
( in den zin van eene verhevene plaats,)
vr.; On —, 0 mhoog.
High-aimed, adj. Groote plannen hebbentle.
High-arched, adj. Hoog gewelfd.

HIGH
High-aspiring. , adj. Naar hooge Bingen
strevend, Hoogyliegend.
High-blessed , adj. Allergelukkigst.
High-blown, adj. Sterk door den wind opgeblazen ; fig. Opgeblazen.
High-born , adj liooggeboren, Van hooge
geboorte , fldellisk.
High-built , adj. Lang (van gestalte).
* —, Met hooge gebouwen bedekt.
High-climbing, adj. Hoog klimmend. *—,
to bektimmen.
High-coloured, adj. Sterkgekleurd.
High-crowned, adj. Eene hooge kroon
dragende. * —, van een' hoed, Met een'
hoogen bol.
High-day, adj. Feestellik.
High-designing, adj. Groote ontwerpen
vormend , Hnogstrevend.
High-e:nbrowed , adj. Hong gewelfd.
High-ergendered,adj. In de hoogte of' In de
lucht geteeld.
H igh-fed , adj. Stork gevoed.
High-flaming', adj. flung vlammend.
High-flier, s. Hoogyliegend mensch, Geestdroiver, m.
High-flown, adj. Hooghartig, Hooggezind. *
Buitensporig, Winderig.
High-flush0 , adj. Stork gekleurd, Sterk
blozend; fig. Opgewonden (door hoop).
High-flying, adj. Hongvliegend.
High-gazing , adj. Naar boven ziende.
High-going, adj. Hoog gaande.
High-grown, adj. Lang.
High-heaped, adj. Hoog opgehoopt. *
Met hooge hoopen bedekt.
High-hearted, adj. Hooghartig.
High-heeled, adj. Met hooge hielen.
High-hung, adj. Hoog liangend.
High-jinks, s. Dobbelaar, die zijn' medespeler dronken maakt,
Highland, s. Bergland , o.
(der, m.
Highlander, s. Berglander,, HooglanHigh-life , s. Groote wereld, vr.
High-lived, adj. Uit de groote wereld.
Highly, adv., zie High,
High. mettled , adj. Vol vuur. Moedig.
High-minded, adj. Hooggezind, Ti otsch.
Highmost , adj. Hoogste, Bovenste.
Highness 5 s. Hoogheid, (ook als titel van
eenen vorst,) yr.
High-operation , s, Steensnijden, o.
High-pad, s. Struikroover, tn.
High-placed , adj. Hong geplaatst.
High-principled, adj. Buitensporig (in
het staatkundige), Overdreven.
High-raised, adj. Hong vet seven; fig.
Zeer ontvlamd.
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High-reaching , adj. Hoog reikend ; fig.
Hoogstrevend.
High-reared, adj. Hoog opgebouwd of opgetrokken.
High-red, adj. Iloogrood.
High-repented, adj. Diep betreurd.
High-resolved, adj. Zees- bcraden, Keen.
High-roofed , adj. Met een hong dak.
Highseasoned, adj. Sterk geksuid of
gesaust.
High-seated , adj. Hoog gezeten, In de
hoogte gezeten.
High-sighted , adj. Naar boven ziende.
High-sounding, adj. Hoeg klinkend.
High-spirited, adj. Stoutn,e-iiq.
c.
High-sto piached , adj. Hoognartig.
High-swelling, adj. Hoog zwellentl.
High swoln , adj. Stork gezwollen ; fig.
Verwaand.
Hight, defect. v. (Ik, hij) hert,heette ;
Heetend , Geheeten. Aanm. Behaive in
den dichterl. stiji is let veroveerd.
High-tasted, adj. Sterk gekrvid of gesaust.
Highth , s. bij MILTON, zie Height.
High-towered, adj. filet hooge torens.
*—, Hoeg omestapeld.
High-viced, adj. Ten hongste snood.
Highwater, s. Hoog water, o., Vioed, m.
Highway, s. Groote weg, Ileerenweg, tn.
Highwayman , s. Straatroover to paard,
(in tegenst. van Footpad,) tn.
High-wrought, adj. Keurigbewerkt. *—,
(van wateren,) Zeer bewogen.
Hilarity, s. Opgeruimdheid, Vrolijkhetid,
Blijhartigheid, yr.
Hilary, adj. Op of Bij het feest van HILARIUS (13 Jan.).
s., bij SHAKsp., Gerneene kerel,
in., of wijf, o.
Hiil, s. Heuvel, tn.
Hillock , s. Heuveltfe, o.
Hilly, adj. Heuvelachtig.
Hilt, s. Gevest, o., Greep, yr.
Hilted, adj. Met een gevest.
Him, decl. of He, zie He.
Himself, rec. pron. Zich, tn.
,
zelf; By —, 41leen.
Hin . s. eene Hebr. maat.
Hind, adj. tichterst.
Hind, s. Hinde, (wijfj e van het hert,) yr.
Hind, s. Boer. * —, Knecht, ns.
Hindberry,, s. Braambes, vt
Hind-calf, s. long van een hert, o.
Hind-claw, s. Achterklaauw, tn.
to Hinder, v. a. Hinderen, Verhinderen ;
I.) to - one FROM (going, &c.), Ie-
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mand verhinderen (te pan, enz. ); 2.)
to — one IN, Iemand verhinderen in.
*
v. n: hinder en , Hinderlijk zijn.
Hinder, adj. Achter (zfinde , liggende ,
enz.).
Hinderance, s. Hindernis , yr.
Hindermost, adj., Achterst, zie het meer
gebruikelijke hindmost.
indibot , s. Achterpoot , tn.
Hindpart , s. Achterste gedeelte , o.
Hindwheel, s. .dchterwiel, Achterrad, o.
Hinge, s. Deus doim , m.; These are the
mean hinges on which the thing moves,
Dit zijn de voornaani3te
waarop
de zaak draait. * —, Hoofd3t, eek (ran
het kompas), in.; pray. to Be °lithe hinges, Van streek zfln, Niet wel op streek
zijn, Van zijn stel zip). * Scharnier, o.
to Hinge, v. a. Met dolmen vo9rzien ;
to—ON, UPON , a.) Hangen aan ; b. )
Does; steunen op , Doer; afhangen van.
,• v. n. Als oo een' duim as aaijen ;
to -ON , upon, a.)Hangen aan, D, aaijen op ; b.) Zich bewegen op , Steunen
op , Draaijen op.
to Hint, v, a. Len' wenk. geven aan ,
Bedektelijk te kennen geven ; to—To
one, Iemand te verstaan given. * —,
• n. Len' wenk given ; to — AT , Op
.... zinc
Hint, s. Wenk, m., Bedekte tekennenge,ving , yr.
Hip, s. Heup , vr.; fig. to Have on the
hip, Len V u0? deel (haven een' andel )
hebben ; to Smite — and thigh, Gehcel
verdelgcn. * — , DU Lende, yr.
Hip, int. He!, Ho!
to Hip, v. a. 0 ntheupen , In de heup verlawmen, Lendentam maken.
Iimp, adj. (verbast. van Hypochondriac,)
Miitzuchtzg , Zwaarmoedig ingebeeid
ziek.
s., zie Hep.
Hip-bone, s. Ileqpbeen , o.
( pink.
Hip-gout, s.
, y r.
Hip-hop, adv. ge.neen, Hinkend,
tpped , adj. Zwaa, moeolg.
Hippish, adj., z ie Hipped.
Hippocawp, s. Zeepaardje , o.
Hippocentaur, s. Paardmensch , o.
Hippocras,s. Hippocra,, Kruidesiviin, yr.
Hippocratism , s. Lee,- of Wijleerte van
Hippocrates , vr.
Hippodame, s. bijSpF.NsER,Zeepaard,o.
Hippodrome , s. Paarden- en wager;
renbaan , yr.
Ilippogriff, s. Gevleugeld paard, o.

MST
Hippophagous, adj. Van paarrien
Paardenvleesch etende.
(0.
Hippopotamus, s. NU! .aard, R'vierpaard,
Lam in
[Upshot, adj. Lendeniam. *
het kruie.
Niersteen
,
Hip-stone, s.
Hip-tree, s. Hondsroos , yr.
Hipwort , s. N 4velkruid o.
Hircas , s. in de sterrek., Bok , m.
to Hire, v. a. Horen; fig. Onikoopen.*—,
Verhuren ; to — OUT, Verhuren. Aanm.
In vele gevallen client di t OUT enkel on;
dubbelzinnigheid te verinfiden.
Hire, s. Hour, yr.
Hireling, s. Huurling , m. * —, adj. Gehtturd , Vor loon dienend, Pei/.
Verhuurder, m.
Hirer, 0. Huorder. *
s. De zijne,
His, poss. pron. Zijn.
Het zijne.
Hispid, a-lj. Row , Ruig.
to Hiss, v. 0. Len' si klank voortbrengen , Sissen. * —, van slangen ,
felen , Siffelen. * — , Door ge3is of ge;hilt zijne ontevred.enheid te kennen geven; to— AT , Aanlizii ten , Uitflui ten ,
Uitf woven. * —, v. a. Uitflui ten ; a.)
to — an actor OFF the stage, Len' acteur
door fluiten vat; het tooneel eirijven;
to - OUT , Uitfluiten.
*—, Geschui
Hiss, s. Sisklank ,
Gefluit Gejouw,, o.
,
*
Hissing, s. Gesis,Geschuife1.*—,Voorwerp
van gejouw,, o. * —, adj. Sissend ; —
sound, Sisklank , us.
Hissingly, adv. Met gesis.
Mist, interj. cm stilzwifigen to gebioden, St !
Historial, adj. veroud., zie Historical.
Historian, s. Geschiedschrijver, His torieschriiver ,
Historic, Historical, adj. ( Historically,
adv.) Histori.sch, Geschiedkundig.
Hiscoried, adj. ougebruik., 13 de geschiedenis vermeld.
to Historify, v. a. ongebrnik., geschiedents brengen,Beschrifren,z ie to Rec.-0d.
Fsioriographer , s. Geschiedschthver,,
een g al vorstelijke aims-telling benoernd geschiedschriiver eons r Ok-s,)m.
Historiography, s. Gesaziedschl iiven , o.
Historiology, s. Geschiedkunde , yr.
History, s. Geschiedenis. Ilistorie. *—,
Geschiedkunde, Historiekunde , yr.
History-book, s. Geschiedenissenboek, o.
History-painter, s. Schilder van historie(o.
stukken , Hiptorieschilder,, vi.
History -piece, s. bij scizild., Ilistoriestok,
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Eenen tooneelspeler e:gen. 4 svonen of leven ; z. ) to — OFF, 7ich in
*— Tooneelmattg.
ten' zwerm of troep vetwyderen ; 2.) to
Histrionlcal , adj. zie het Mans meer al- - WITH , Wonen met , bij.
gemeen gebruikel. Histrion/c.
Hive-dross , 0. Eüenbrood, (Brod?) o.
Histrionically , adv. Tooneelniatig.
Hiver,, s. Bijenhouder,, Ininteker,,
Histrionism , s. Tooneelspelen , o., Too- Ho,
Ifs!, Maud!, Stop! *
s.
neelvertooning ,
veroud., There is no — with him,
to Hit, irr. v.a. Raken,Treffen, Aanslaan, is niet to houden.
Niet missen; fig. 7) Oren , Radon;
to 1-bo, v. n. Roelen.
to one's head AGAINST the wall,Illet Hoa , int., zie Ho.
\ het hoofd tegcn den muur stooten; 2.) to Hoar, adj. frit (van vorst ofouderdom),
- IN the teeth WITH a thing, lemand
Grijs. * bij aside schrijvers, zie Musty.
lets vet Ivijten ; 3.) Co - OFF , a.) to - Hoard, s. Schat, iii.
it OFF Te weten komen 5 Komen op , to Hoard, v. a. 0/ gas en , Opzamelen,
Treffen, Radon; b.) to - it O,FF WITH Tot eenen schat vet ggten , Opleggen; to
one , -De zaak met iemand vinden; 3.) - UP , Opzamelen , Verzamelen. * ,
to — the nail ON the head, Den spieker v. n. Voorraad of Schattcn (in het geop den kop slaan; 5.) to — OUT , Goed helm) verzamelen; to — u p for one,
voor den dag brengen,Treiren. —, v. Schatten voor iemand verzamelen.
n. Tegen lets aanstooten. *—,Treffen, Hoarder, s. Verzamelaar.*—, Potter, m.
Niet misiukken ; 1,) tO AGAINST , Hoar-frost, s. .41-zel Rijm, R(fp ,m.
Stooten tegen ; 2.) to - ON, UPON, a.) Hoarhound, s. Assdoren, en.
Stooten op ; b.) Trefen ; c.) Aantr17;n, Hoariness, s. Glijsheid (van ouderdom,
enz.), yr.
Ontmoeten.
Hit , s. Treffen,- (het raken van het doel Hoarse, adj. Salo,- (van stem, geluid,
in sommige spelen,) o.; prov. Look to enz.). * — , Heesch.
your hits, Pay op 51St zaken, Zijt op Hoarsely, adv. Schor, filet eene schorre
vr.
uwe hoede ; fig, He has had a lucky —, stem.
Hij heeft het wel gettoffen. *— Slag , Hoarseness, s. Schorheid.*—, Heeschheid,
m.; He had a lucky — at him, lloj gaf Hoary, adj. Wit (ran ouderdom of rijp),
Grids , zie Hoar , dat mee r en meer voor
hem wel van pas eene neep.
Hoary plants begint to maken.
to Hitch, v. n. Vow tschikken,Opschikken
of Nader bij schikken. — , Met de Hoax, s. Bedro g, o. * —, Fopperij, yr.
beenen in het loopen tegen elkander strij- to Hoax, v. a. Beds iegen, Foppen, thet
ken. * —, Waggelen , Hompelen, Hin- hebben, Eene poets spelen.
ken. * , Tier ward rakes , Haken; Hoaxer , s. Fopper , no.
tO - TOGETHER, Jan eikander hang CV/. Hob, s. Wat mpiaat,(d. aan ern haardje
e,ene plant, svaarop men iets zet,OM het
Hitch, s. Beletsel , o., Beiemmering, yr.
warm to houdtn,) vs.
, scheepsw., Stitte,
Hob , s. vet kot t van Robin van baler:
to Mitchel, zie to Hatchet.
Hitch-knot, s. scheepsw., Blarsslag, m. Boer, Kinkel, m. * — , Spook, o.,
Gees t,
haven,
_khan;
(voor
booten),yr.
s.
Hither,, adv. Hetwaas ts ; — and thither, to Hobble, v. n. Sts ompelen (in het gaan),
Rees en war. 4 — , adj. Aan deze Hompelev ; I.) to-- AWAY, Weghowi Olen;
2.) to OVER, Knoeijen , Slordig bezijde Naderbij gelegen.
Hithermost , adj. Het naast aan deze zijde ref ken ; 3.) to — UP, Naar boreal hompelen,
a,VerOphompelen. * —,
gelegen.
Hitherto, adv. Tot dus y es re , Tot nog was ren , Verkgen waken.
Hobble , s. Sts ompelende gang, in.
toe. * —, Tot bier.
waartc.
Verlegenheid yr ; fig. All was in a— ,
nitherwatd.ilitherwards, ad v
Blienzwerm. .Ales was in de war.
Hive , s. Bijenkorf: *
ills- Hobbism, s. Leer van Hobbes, (welke
* — , in het algem. Zwerm ,
de godsdienst slechts als een middel van
nigte, yr.
to t live, v, a. In koiven vetzatnelen,als! staatkunde becchouwde ,) yr. (bes , vs.
eeriest bijenzwerm. * — v. n. Zanier-I Hobbist , s. Aanhanger der leer van Hobscho:en , Len gezamenlij k vetbis f zoe- Hobbledehoy o. fongeling (van 14 tot
. ken, Zich bij elkandet oihouden,Zamen 20 jaren), Lafbek , V'mliaas d ,
Histrionic, adj.
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Hobbler,, s. Hompelaar,, m.
Hogfish, s. Zc2zwijn, o.
Hobbling ly, adv. Strompelend; fig. Met Hoggercl, s. Twee j,zrige ool , vr.
horten en stooten.
Flogget , s. plaa,sel , Tweejarig veulen, a.
Hogg,ish, ailj. (Hoggishly, adv. ) Val kenHobb y , s. 13 oomvalk , m.
Stark
paard
(van
middelbare
aentig
, Zwijnachtig. " —, bijz. Guizig,
flobbS' , s.
groctte , oorspronkclijk flit Ieriand ),
Vratii,i.
0., Hit, ni.; van bier: ROaard , o., Hoggistine;s, s. Zwilnachtigheid , Beast* — , outlaids een karakterrol bij achtige gulzigheld , vr.
de meispelen , waar de speler wac uitge- Hog-grut,ber,, s. V, eter,, Vraat , m.
rust met een bordpapiercn paard; van Hogherd, s. Zwijnenhoeder,, in.
bier : Kinder paard , Stclepaard ; ,fig. Hog-louse , s. Varkensluis , yr.
Hogmarket , s. Varkensmarkt , yr.
Stokpaardje, o.
Hogs, s. ( verbast. van het Fransch Hant
Hobg, , blin , s. Spook , o.
Hobit , s. Llouwitier,, m.
Gout ,) Frildsmaak, M., zie Haut-gout.
Hobnail, s. Iloefnagel ; fig. Kinkel, m. Hogringer,, s. Die varkens ,5eringt.
Hobnailed, adj. Diet groote spii kers be- fina:egcsi,b,e,.ans , s. pl. Varkensi5oonen, v r
slagen.
Hobnob, adv. Nemen of niet nemen.
1 Hog31,rcad , s. Varkensbro6d , o.
( o.
Hobson's-choice , s. Het aangebodene of H(nscheek , s. Varkenssnuit , m.
Hogsea,., s. eenekampernoelje.T7arkensoor,
niece.
yr.,
Hock , s. (verbast. van het hoogd. Hoch- Hod;—fennel, s. V'; kensvenke! ,
Hog,sflesh , s. Varkensvlee.cch , o.
heimer,) Oude Rijnwtin , m.
Hock, zie flough.
Hogwease , s. Varkens ,,et , a.
to Hock, zie to llongh.
Hog's-harslf.s.ts, a. pl. Varkenomloop, us.
Hocknmore . S. verouu., Oude .Rijnwijn , Hogshead, s. Oksh,,fd. *—, Groot vat, o.
m., zie Hock.
Hogskin , s. Vark.ens y el, Varkensleer,, o.
Hockherb, s. Kaacjeskruid, o.
Hogsiard, s. Varken,spek , o.
to Hockle , v. a. zie to Hamstring. *—, Hogsmushroom , s. Zwilnsdisiel , yr.
Af- nu de n ( c toppel,).
Homplut19, s. een gewas, Varkencpruinz,vr.
Hocus-pocus , s. Goochelaar,, an. * — , Hogspudding, s. Veeschworst , vr.
GoocLelen , a.
Hogstear,, s. Driejarig wild zwijn , 0.
Hod, s. Kail6ak , (waarin de opperman Hogsty, s. ha; ken,7,:(4 , o.
den kaik rianvoert ,) m.
Hogwash, s. V,; kernspoeling , yr.
Ilo:idy-doddv , s. 14 DaN-NnN , Lamp Hogweed , s. Boez h6via , vr.
gevo, rude ice, el.* – ,Bclagchekke went,m. Hoiden , s. Lo,,zpe boersche meld, yr. *—,
Hodge-pooge , s. Ilutspot., m., Mengel- adj. Lamp, Boo; .,,h
noses, o.
to Hoiden, v. 0. 011bes,:i‘d ravotten.
Ilodi,r,'al , adj. Iledendaagsch.
to Noise, v, a. vcrond., zie to Hoist.
Hod:uan , s. Oppe, man , in,
to Hoist, v. a. Ophi)sehen; a.) to —
Hodmaldod , s., zie Dodman. FROM, Illischen van; 2. ) to - IN , III Hoe , s. Bak, vr.; Dutch—, Schoffel, yr. hijschen ; to — a boat IN , Eene sleep
to floe, v. a. Net de hak bewerk'en , inzetten ; 3.) to — oro , flijischen op; 4 )
Los;zakken. * — , Schoffelen.
to - OUT , UlthUschen; to — a boat OUT,
Hog, s. Varken,Zwiin, a.; prov. to Bring Eene boot strijken ; 5.) to — UP, Opone's hogs to a fine market, Bot vangen, hijschen , In de hoagie izIpchen.
Er bekaaid afkoiren. * —, Gelubd beer- Hoist , s. Hz:paling. * — , Breedte ,
.:.
varken , a., Ge,neden beer, m. * — , Broeking (eerier vlag), yr.
zekere sc,77,eepsbezein van stlYve takken , Hoist-rope , s. scheepsw., Vlaggelvn, yr.
spaande; s , enz , met cen langen steel. to Hold, irr. v. a Houden, Vothouden.
to Hog, v. a. scheepsw., als : to — a *— , Houden , Rehouden. * — . Aaneen
shop , (Den bodem van een schip schi ab- houden. * —, Houden . Inhorden . Beben ,) Len s chip hoggen. * —, als: to v at ten. * —, Thoden , Inhouden, ire é r.
— the manes of a horse, De maven houden, ale : to — one's tongue, Den
van een paard knippen.
mond houden. *---- , Houden , Wedden ,
Hogbadger,, s Varkendas , m.
Vet zien. * — , Douden veal its , A,hHogclarn , s. Zandclarg , yr.
ten, Sclzatten. * — , Houi.'ea , _Then
Hogcote , s. Varkenskot , o.
pleats hebben , al;: to — a corsulcntio.n,

HOLD
'louEene beraadslaging houden, *
den , Nakomen. * — Staande houden,
—, Ira leen izeboen.
als een gevoelen
* , met onderscheidene byvoegsels in
meer of min ajrejkende beteekenis , al;
I. ) to - BACK , Drug hooden , Wed rhouden ; 2.) to — FORTH , a.) Voorhouden , Toehouden ; b.) Vordt agen , Verkondi gen , Bevet , Uiten ; 3.) to
Afhouden van, Beletten to (val-FROM,
len , falitag); to — one's self FROM,
Lich onthouden van ; 4.) to - IN , a.)
Inhouden , Beteugelen 9 In bedwang houden ; b.) Wed; houden ,Tegenhouden; 5.)
to — OF , In leen hebben van ; h.) to OFF 9 Al hoUded 9 Verwieiderd ;louden; 7.)
to — ON Volhouden , Aannouden. Vow tzet ten ; 3. ) to — OUT , a.) Ifithruden ,
Doerstaan , Ult,taan Lunen; b.) tiltsteh en , Uit,t) ekken (do hand) ; c.)
ilanbieden , Toereiken (aan , TO); )
[bests ekken (naar,, tot, To); 9 ) to
,• Oiehouden Om hoog ;louden;
b.) Staan3e 'louden, Deco in ,tart buy
y en ; c.) h'7441 'louden , Tegenhouden
0 phouden ; d. ) Voothonden, Vertoonen,
(aan, TG); to — UP TO I , ght Tegen
het liollt houden ; ook zonder up: He
held the wine TO the light, Hid /meld
den wijn tegen het licht. * , v. h.
1-louden , Onverlet of Onveeandet d
den zelf den toestand bitiy en. *—,
, coachman:
Ophouden,S ti 1 hoiden,
,
Lieu, Keets ice ! *
wa,:rhtila
• : He held horn tears,
t houd en riot,
zich ran tranen. * ,
Lich 'louden rata, Aank!even, mil,: Tiicy.
— to our princ.pes, /louden zic"1
nest , Zij blijven bij , onze gronabeginselen. * — , L,enp.igtig zün. * —,
,
eget ontieenen. *
112 e:2
Z
S
Doorgaan , Zonder uitzondering zips,
als : Tills rule holds equal , y in politics,
Deze regel vat even z, er door :n
staatkunae ; zoo cob: to — true, of good,
Gelden. Steekhouden, ewaarhei divot den.
nice ondersch. kivo,gs. in meet of min
:o— FORTH ,
lwifkende beteek.,
peniUk) spt eken , Pr,ken, keelyne.
ren , Eene redevoe, tag hotalcn ,Vet haildeIen ; 2.) LO FROM, a.) dick we`ii houdenr an (te voiles , fa ll; b. ) Af:
komen van, Voo, to ruiten ui t; 3.) to
- IN, a. ) Lich inhouden ; b.) list spel
voortzetten ; 4. ) to — OF , a.)Afhaugen
van ; b.) Aankleven , eene partii, a slue);
5.) to — OFF , Lich al keerig houti'en van;

a
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6.) to — ON , a.) Het vithouden (tegen
iemand , AGAINST one); b.)VoMouden,
Stand houden, Standvastig blieven, Volharden; c.) Veortdat en, A gnhouden; d.)
vieren aanhouden ; 8,)
Cscheemw. )
Vt n by ,Getrouw zijn aan,
- TO,
A,: nk,even, Zich /louden aan, V)Igen ;
TOGETHER, a.) In ziin geheel
)
to/en be,eaan ; b. )Vet eenigd
blyVen , Zich zamenhouden ; 9.) LO UP , a.) Zieb ,erdedigen , Stand hot"den , Zich staande honden ; b.) Aanhouden , Duren, IYlooi wedr blip/en ; c.)
Met den zeifden speed blilven vow tgaan,
Volharden ; to.) to — WITH , Het hotsden met, en , Nedewet ken met ,
B:j,taan ,
Hold, s. Vs-c, als : 1 can not get —
on it , Ik kan er geen' vat aan krljgen;
fig. The law hes sail another— on you,
De wet heeft n, , g op eerie andet e wa:/ze
vat op u ; 'f hey could not take— of his
words, Zij kende gees' vat op zijne
*--, Gevangenis, yr.,
wool den k,
Kerker,, 111. " -, Hechtenis, GevankeSchuilhoek ,
luke bewat ing, vr. *
112
*
Stronghold,) Verstet kte
lasses , Sterkte, vr. *—, van een schip
Ruin;, o.
Schei nit!
!told, interj. Hon
Ho l dback , s. B e:etsel , o.
Holden, part., z , e [o Hold.
Holder, s. Die lets vasthoudt. *
"louder, L(, enbez,itter,,
Ho'd,ri'ortti s. aiienbat e redenaar, an.
Ilouvast , o. ;
I loll fast , s. bij
fig. Gres i gas!, d , Br.
Pachthoeve , vr. , Iii.
vloed , nz. * —, weleer, Koor (van een
gtzang) , o.
Strafpreek , yr.
T-Ioldung-torth,
tiold,ter, zie Holster.
Hole, s.Hol(van eed dier),o.; fig. Slechte
woning,vr.,Gat,Nest. * , Gat, (in
den erg. zin von opening,) o.; pcov. to
Puck a — inone's coat, lemand eene poets
spelen ; zie ook to Creep.
to Hole, v. n. in eta gat kruipen. *—,
v. a. Uithollen.
s. vercnd., Ooze LieveVrouwe.
Holiday, s. dag , Godsdiencti e
feestdag. * —, Pastalag ( in het algem.
or. , Holida y s , plur., Speeldagen,
tn. mesa., Retsttild m.,Valeantie , yr.
* — , adj. Feectelk.
Holiiy, adv., zn'e Holy. *— bs. z. Hei, Onschend1ntar.
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Holiness, s. Heiligheid, (ook ale pauseWlee titel,) yr.
inter'. Huila!
to I-Jolla, v. u. Luide roepen.
Holla , s. Geroep , o.
Holland, s. Hoilandcch linnen, o.
Hoilands, s. Hollandsche jenever, Schiedammer , m.
Rollo, Holloa, int., zie Rolla.
Hollow; adj. Ho?, Inwendig open. * —,
Hol, Ingevallen, als: — cheeks, Rohe
wangen. *
Hui (van geluid). * — ,
Vahch van hart, Geveinsd. * , adv.
als: to Beat one —, Iewal7d geducht
afranelen. *
s. Holte, y r.
—,
Hol, o. *
, Holligheid. y r.
,
Put, in.
to Hollow, v. a. Uithollen, Hol waken;
to — oUT Uithollen.
to Hollow, v. n., zie to Rolla.
Hallow-checked, adj. Holwaneg.
Hollow-eyed, adj. Holoogig.
Hollow-hearted, adj. Valsch van hart.
Hollowl y , adv., zie Hollow.
Hollowness, s. Holheid, yr.
Hollowroot , s. Hoiwortel,
Holly, s. Hulst, in;
Holly-grove, s. Hubistboselz, o.
Hollyhock, s., zie Rose-mallow.
Holly-rose, s. Cistusroosje, o.
Hollytree, zie Holly.
Holly-wand, s. Spitsroede, yr.
Holm, s. Eilandje (in cone rivier).*—
Lang land, o.
Holm, s. Steeneik , m.
Holm-tree, m. Steeneik ,
Holocaust, s. Brandofer,, o. (stuk, o.
Holograph , s. Eigenhandig gechreven
Holp, pret. veroud., zie to Help.
Holpen , part. veroud., zie to Help.
Holster, s. holster, Pistoolkoker,,
Holster-cap,s.Holsteikap vr.(11euvel
Holt, s. Rout, Klein bosch , o. *
,
Holy, adj. (zie ook adv. Flolily,) Het.; zie Heiltg in het andere deel.
Holy-cross, s. Heilige kruis , o.
Holy-cross-day, s. Kruisverheffiqg (1?
den 14 sept.), yr.
Holy-ghost, s. Ileilige Geest,,(derde persoon der Drieeenheid, )
Holy-rose, s. Wilde :alie ,vr.
Holy-thistle, s. Gez2gende distal, yr.
Holy-thursday,, s. Henzavaartsdag, en.
Holy-water, s. Wilwater, o.
Holy-water-stock, s. Wiiwatersrat , o.
Holy water-sprinkle, H
s. IPThvaterskwast,

Holy-week
s. Week coon Paschen ,
Passieweek, Yr,
Homage , 5. Made , vr.
to Homage, v. a. ongebruikel., Hulde
bewlizen.
Hothageable, adj. Tot huide verpligt.
Homager, s. bij S AKSP., Onderzaat ,
die aan
ricer
ver3chuldigd
is ,
Hume, Hui;, o., Voning , vr.; Not
to have a— , Geo; re hills komen p ie iben; to Be at — , Te huis ; to Be.
at — WITII a thing, in let, se huic 'zip];
to Go to oeit's long—, Naar de au.ici e
we; eld reizen, Sterven; Chancy
begins at —, 11(t hen:d is n/ider d.,a tie
rok. * —, adv. Huiswaarts, Naar hs,ic.
to Go —, Naar huis gauss pray. —is
—, let is lie ever so notnely., 0,st we4,
t'huis best; fig. Os den Man of op de zaak
aan , Raak; Wliat can be said more—?,
West kan meer joist ter snide gezegd
worden?
Home-baked, adj. Huisbakken, Eigengebakken.
Homeborn, adj. Van is,landsche ilkomst,
Niet uitheew,ch , InLeePi2Sell Inlandsc,(7.
* — , Aangcboren.
Homebred, adj. Te huis overoed; van
titer: Eenroldig, Onbe,ehaal41, Row.
*—,Inlandsch.*--,Natuurlijk.,Kunsteloos.
a, Onbeschaajd inensch,
Home-brewed, adj. El gengeb: sloven.
Home customer, s. Klant ,
Home-example, s. Fainiliev-)orbeeld,o.
Home-expression, s. Seherpe uitd , ukking,
vr., Steck ,
Horne-felt, adj. Inwendig.
Home-jest, s. Bijtende scherts of spot.
tee nU , vr.
Home-keeping, adj. Te huis 1;l wend of
zittend, Hai,zittend,
H . ,meless, adj. Zonder to huffs kower4,
Zonder ;coning.
Homelily, adv., zie Homely.
Homeline,s ,
Ecnyoudigheid.
Grofheid, yr.
Home-lot, s. Huisplaatc, Pleats, waneop het gebouw scant, sr., Huiseerceel,o.
Homely, adj. & adv. Lenvoudig,
opsiering , Onbevallig. * — , Grof, Lee, Gering. *
veroud., Hui,e",jk.
Homelyn , s. Gladde rock,
Homemade, adj. Ts huis 0/ Binnen'slands
geinaakt.
Home-news, s. Ta/ding van limit , stithet
vadea land , yr.
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Home-pond, zie Homelyn.
Home-proof, s. Sterk bewijs, o.
Homer, s. eene Hebr. maatvan ongeveer
3 pinten.
Home-reason , s. Gewigtige grand , tn.
Homeric, adj. Van Homerus.
Home-sick , adj. ,Het heimwee hebbende.
* , s. Heimwee , o.
Home-speaking, s. Krachtige taal, vr.
Homespun, adj. van linnen, Eigengereed.
* , in het algens., Van inlandsch maakeel; fig. Eenvoudig , Onbeschaafd. * —,
s. Onbeschaafd mensch , vs.
Homestall , Horneatead s. Erf, waarop
een huis staat , 0.
Home-thrust, s. Geduchte scoot,
Homeward, Homewards, adv. Hu iswaarts.
Homicidal, adj. Moorddadig, Bloedig.
,
Homicide,, s. Doodslag , Manslag.
Doodslager,, Moordenaar,, m.
Homiletical, adj. Gezellig, 0 nderhoudend.
Homilisc, s. Preker,, tn.
Homily , s. Leertede , vr.
Homoeomeric , adj. De gelijkheid van deelen leerende.
Homogeneal, adj., zie het meer gebruik.
Homogeneous.
Homogenealness, Homogeneity , s., zie
het meer gebruikelijke Homageneousness.
Homogeneous, adj. Gelijkslacistig Gelijksoortig.
Homogencousness,s. Geleesoortigheid,vr.
Homogeny, s. bij BACON zie Homogeneousness.
Homologous, adj. Evenredig.
Homonymous, adj. in de spraakkunst,
Gelijlenamig , In de vorming der woorden
gelijk , ntaar in beteekenis verschillend
Gelifkklankig.
Homonymy, s. Gelijkklankigheith yr.
Homophony, s. Gelijke Plank, m.
Homotonous, adj. Gelijk blijvend , Eene
gelijke spanning of sterkte hebbeae.
Hone, s. Oliesteen, Wetsteen , (veer
scheermessen , enz.,) tn.
to Hone, v. n. veroud., Reikhalzen.
to Hone, v. a. Op een' oliesteen aanzetten.
Honest, adj. ( Honestly, adv.) Eerlifk ,
Opregt. *—, Eerlfek , Regtschapen. *—,
van vrouwen, Eerlifk, Eerzaam, Kuisch.
to Honest, v. a. ht.' BEN JONSON 7 .zie to
Grace.
Honesty, s. Eerlijkheid , yr.
Honey, s. Honig , m. *
als vleiw.,,
Lieffe! , Engel !
to Honey, v. n. Zoetewoorden spreken.*—,
ENG. A. DUTCH DICT.
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a. Met honig zoet makers; fig. Zeet
maken.
Honey-apple, s. Ilonigappel,
Honey-bag, s. Maag, eener bu, yr.
Hone y-bee , S. Honigbij, yr.
Honey-buzzard, s. Bijenvalk ,
Honey-comb, s. Honigraat, vr.
Honey-comb-cockle, s. eene schelp, Triefelifzer,, o.
Honey-cup, s. in bloemen, Honigkelk,
Honey-dew, s. Honigdauw , m.
Honey-fall, s. Onverwacht geluk , o.
Honey-flower, s. Honigbloem , yr.
Honey-gnat, s. Honigmug , vr.
Honey-guide, s. Honigkoekoek , vs.
Honey-harvest, s. Gewonnen honig, m.
Honeyless, adj, Zonder honig.
Honey-locust, s. Honigsprin-khaan, tn.
Honeymoon , s. Speelmaand , Eerste
maand van een huwelijk ,vr.
Honey-month, s., zie Honey-moon. *—,
Honigmaand, vr.
Honey-mouthed, adj. Honigzoete woorden
sprekende, Vleijend.
Honey-stalk, s. Honigklaver, yr.
Honey-suckle, s. Kamperfoelie, yr.
Honey-sweet, adj. Honigzoet.
Honey-thief, s. Boomkrekel , vr.
Honey-tongued, adj., zie Honey-mouthed.
Honey-wort, s. Wasbloem , vr.
Honied, adj. Van honig voorzien. • —,
Honigzoet.
Honorary, adj. Eervol , Tot eer verstreke
Pend. * Enkel eershalve geschonken,
Niet winst of gezag gevend , Honorair;
— title, Eeretitel , tn.
Honour, s. Eer, Achtenswaa rdigheid,
Achting , Vermaardheid, Ho ego waardigheid , Eerlifkheid,)vr. *—, van vrouwen, Eer, Deugd , Kuischheid.
in het Eng., ook zekere titel : Your— ,
Uwe Edeiheid. * Hove troefkaars
in het spel , yr., Matador,,
to Honour, v. a. Eeren Vereeren ; to—
one WITS! a command _ , Iemand met eene
order vereeren. * , Tot eeranabten
verheffen.
Honourable , adj. Eerloik. *—, Prifzensmaardig, Tot eer verstrekkende.*—, Achtenswaardig; — FOR, To, Vereerend veer,.
Honourableness, s. Eerifficheid. * — ,
Prifzenswaardigheid. * , Achtentwaardigheid , yr.
Honourably, adv., zie Honourable.
Honourer, s. Vereerder,, m.
Hood, s. Hoedanigheid , vr., dcch thane
28
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enkel als nitgang vannaatnw.,overeenk.
?net 't Ned. HeidofSchap, als: Childhood,
Kindschheid ; Fatherhood, Vaderschap.
Hood, s. Vrouwenlzooldhulsel, o., Kap,
yr. *—, in het algem., Hoofdlzulsel ,
o., Kap , yr.
to Hood, v. a. Met eene leap of hoofdBlinddoeken.
hulsel bekleeden.
Hoodman-blind , s. zeker spel, Blindemannetje, o.
to Hood-wink, v. a. Blindhokken, Blinddoeken ; fig. Blinddoeken , Bedotten 5
to — one's self FROM seeing a thing,
likedwillig de oogen voor lets sluiten.
Hoof, s. hoornachtig deel van den voet
van grasetende dieren, Hoef, m.
to Hoof, v. n. van vet, Langzaam goon,
Gaon.
Hoof-hound, ad. Den hoefdwang hebbende.
Hoofed, adj. Gehoefd.
Hook, s. Hoak, tn.; prov. — or crook,
Hoe het ook ga, Reg: of onregt. *
Vischhaak, Angel , m.; ook eenig ander
,
haakswijze gevormd werktuig. *
Sikkel, (orn te maaifen,) vr. *—, Snoeisines o. * Valstrik. * Duim,
(waarop de deurheng+els draaijen,) n2. ;
fig. to Be off the hooks, Gramstorig
zijn. * , in den landb., Akker,, die
twee jaren achtereen bezaaid is, tn.
to Hook, v. a. Haken, Met eenenhaak
vangen of naar zich toehalen. *, Aan
den hook krijgen, Ferstrikken. * ,
Hakes; , Aanhaken , Ann eenen hank
vastmaken; a.) to -IN , Blet een' hook
"mar binnen hales; ; a.) to — OUT of
one, Listig lets nit iernand halen ,ontdekken, nitvorschen ; 3.) to — up, Met
ten' hook naar boven halen. * —
v. n. Zich als een hook krommen.
waarbif de
Hookah, s. Oostersche
rook door water getrokken words, yr.
Hooked, adj. Haakswisze gebogen.
Hookedness, s. Gebogenheid op de wijze
van eenen hank, yr.
Hooker , s. Hecker, m.
Hook-land , s. Geploegd land, a.
Hook-nose, s. Haviksneus , m.
Hookuosed, adj. Een' haviksneus hebbenel.
Hoop, s. Hoepel , Hoep, ( om ern vat;
en bij gelijkenis eenig soortgelosk rond
ding ,)
to Hoop, v. a. Met hoepels beslaan.
to, Hoop, v. n., zie to Whoop.
Hooper, s. Kuiper, tn. * — Wilde
a:roan , yr.
Kinkhoest, no.
Hooping-cough ,

HOPP
to Hoot, v. n. Jouwen ; I.) tO-- AFTER.
one, Iemand najouwen; 2.) to—AT one,
Tegen iemand schreeuwen, Hem uitjouwen. * Krassen, als de uilen. *—,
v. a. Door gejouw of geschreeuw verHoot, s. Gejouw,, o.
Hooting, s., zie Hoot. *—, Gekras,
Gekrijsch, o.
to Hop , v. n. Huppelen , Springen ;
vooral : Op Jen been springen, Hinken;
en van door: Blank goon; a.) CO-ABOUT Rondhuppelen op, in; 2.) to FROM branch TO branch, Van tale tot
tale huppelen; 3.) t o — OVER, Huppelen
of Springen over, Overspringen; 4.) to
— UPON one leg, Hinken.
Hop, s. Huppeling. *— , Hinking, vr.,
Sprong op den been, tn. * , Hopsadans , m.
Hop, s. zekere plant, tot bierbrouwen
gebruikt wordende , Hop, vr.
to Hop, v. a. Hoppen. *—, v. n. Hop
plukken of uitzoeken.
Hop-bind, s. Hopperank, yr.
Hop-clover, s. .Hopklaver,, vr.
Hope , s. Hoop, yr.; The forlorn —, zie
Forlorn. * —, Verwachting, y r., Ult.
zigt, Vertrouwen, o.; I.) - IN, Hoop
in ; 2.) - OF, a.) Hoop op; b.) Hoop
cm te ; 3.) — To, Hoop em te.
to Hope, v. n. Hopen , Hoop hebben; I.)
tO - FOR, Hopen op ; 2.) tO - IN ( the
Lord), Hopen in (den Ileere); 3.) to
- TO, Hopen le (verkrijgen , obtain).
Hopeful , adj. Hoopgevend, reelbelovend.
,* Van hoop vervuld, Vol hoop ; —
or , Hopende op, Vol hoop op.
Hopefully, adv. Vol hoop.
Hopefulness, s. Veclbelovende, o. • —,
Schoone aanleg ,
Hopeless, adj. Wanhopig, Hopeloos, Geene
hoop hebbende; I.) - OF, Zonder hoop
op, Wanhopende aan; 2.) — To, Zonder hoop om te. * —,Wanhopig, Cerra
hoop toelatende.
Hopelessness, s. Hopeloosheid, vr.
Hoper, s. Die hoopt.
Hop-garden , s. Hoptuin,
Hop-ground, s. Hopland, o.
Hop-hornbeam , s. Hophagebeuk , tn.
Hopingly,, adv. In hoop , In goede ref.vachting,
Hoplite , s. een soldaat bij de code Grieken.
Hop-oast , s. Hopeest, tn.
Hopper, s. ann eenen tnolen, Tremel or
Trechter.
, Landmass: zaadbak.

HOPP
*—, Hinker. --., Springer, m. *—,
pl. Hoppers, zeker spel Hinkepink,
Hinkspel , o.
Hop-picker, s. Hopplukker,, m.
Hopping, s. Hopplukken, o.
Hop-pole, s. Homestaak, m.
Hop-scotch, s., zie Hoppers.
Hop-string s. Hopperank, yr.
Flop-vine , s. Hopperank, yr.
Hop-yard , s. Hoptuin, m.
Horal , adj. Tot het our behoorende,Van
de wren."
Horary,, adj. Het our betreffende. * —,
Een our durende. * , De urea
aanwilzende.
Horde, s. Horde, ZwerVende bende, yr.
Horehound, zie Hoarhound.
Horizon, s. Gezigteinder,, Horizon, Horizont, tn.
Horizontal, adj. Digt bij den horizon
zijnde. * —, Horizontaal.
Horizontally, adv. Horizontaal; — TO,
Horizontaal met.
Horn, s. Horen, Hoorn, (eon harde nitwas aan het hoofd van grazende dieren;
bij overdragt: eene punt der wassende
of afnemende moan; ook: Voelhoren,
van slakken, m. , verder : A pair of
horns, De horens, Welke men eenen horendrager toeschrtift ; to Bestow a pair
of horns upon one, iemand horens opzetten, Hem tot een' horendrager maken.) * —, Hoorn, Horenf, (de stof,
waat nit de horens van dieren bestaan,)
o. ; van daar: Horen, Hoorn, (een
daarvan gemaakt blaastuig of drinkvat,)
tn. ; to Wind or Blow a —, Op den
horen blazen. ,
to Horn, v. a. Horens opzztten ,Tot een'
horendreger waken.
Hornbeak , zie Hornfish.
Hornbeam , s. Hagebeuk, m.
Hornbeetle , s. Schalebijter,
Hornbill, s. .fforenvogel,
Hornblende, s. Hornblende, yr.
Hornblower,, s. Horenblazer, tn.
Hornbook,
ifbeboek , o.
Horn-cholic , s. Satyriasis, vr.
Horndresser,, s. Horenbereider, !Jarenworker, tn.
Horned , adj. Gehorend. *
Horenvormig.
Hornedness, s. Horenvormigheid , yr.
Horner, s. Horenwerker,
Hornet, s. Horentje , o.
Hornfish s. Horenvisck,
Hornfoot, Horn-footed, adj. Gehoefd.
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Horngeld , a. Belasting voor het weiden
van horenvee in koninklijke bosschen, yr.
Hornmad , adj. Lfverzuchtig , Jaloersch.
Hornowl , s. Horenuil , m.
Hornpipe, s. zekere dans , Horn/gip , yr.
* — Doe'delzak,m.
Horn-plate, s. Hoornen plant, yr.
Horn-shaped , adj. Horenvormig.
Horn-shavings, s. pl. Ger aspt hertshoren,o.
Horn-silver, s. Horenzilver,, a.
Horn-slate , s. Horenlei, yr.
Horn-spoon, adj. Hoornen lepel,
Hornstone , s. Vuursteen , tn.
Hornwork , s. in de vestingb., Horeowerk , o.
Hornwort , s. eene plant, Horenblad , o,
Horn-wrack, s. Zeekorst, Koraalkorst, VT.,
Horny, adj. Horenachttg. *—,iloornen.
— 5 Hard.
Horography, s. Beschrify ing der uren, yr.
Horologe, s. veroud., Uurwerk, a.
Horologiographic , adj. Zonnewtizerkundig.
Horologiography, , a. Uurwerkkundo.
* —, ZonnewlYzerkunde , yr.
Horology, zie Horologe.
Horometry,, s. Uurmeting ,vr.
Horoscope , s. Horoscoop, m., Planeellezing , yr.
Horrent , adj. Met stekels voorzien ; fig.
Te berge rifzend.
Horrible, adj. Vreeselijk , delfschtweliik,
Ifselijk ; — To, ilfgrilselij k voor of
om te.
Horribleness, s. Vreeselifleheid,
held, yr.
Horribly, adv., zie Horrible.
Horrid, adj. Afs chuwelijk, Vervaarlijk
leelijk. * , 0 ntzettend, Vreeselik ; —
WITH, Verdonkerd van.
Horridly, adv. Schrikkelijk.
Horridness , s. Schrikkelijkhoid, yr.
Horrific, adj. Schrik en afichuw veroorzakend.
Horrisonous , adj. Vreeselijk luidend.
Horror, s. Schrik (met alschuwgepaard),
; to Have a — OF, Eete- afichrik
hebben van. *—, yr. *—,
flkelige gedachten, yr. ?eery.
Horse, s. Paard, o.; to Break a ,
Een paard dtesseren ; to Ride the
great —, Zich in de rijschool oefenen ;
prov. I'll win the — or lose the saddle,
Het moet er op of er onder. * —, by
gelijkenis, lets dat client am te dragen,
als : A — to dry linen on, Eene schraag
Paarom linnen op to droog:n.
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devolk , o.,
, scheepsw.
yr. *
Paard, o., Ijzeren leuning , yr.
to Horse, v. a. Een paatd berijden. *—,
Rijden op lets in het algem. —, vary
paarden, de men ie Dekken, Bespringen. * op scholen, eenen jongen Op
den rug nemen om hem tot het alit Valigen der straf vast te houden. * —,
Van een paard of paarden voorzien.
Horseback , s. als : On
, Te paard.
Horsebean, s. Paardeboonl, yr.
Horseblock , s. Opstijgblok , a.
Horseboat , s. Paardeboot , Paardepant.
*
Trekschnit ,
Horseboy,, s. Staljongen , m.
Horsebrambles, s. pl. Wilde rozen, yr.
tneerv.
Horsebreaker,, s. Pikeur, Paardendresseerder,, Paw dentemmer tn.
Horse-chestnut, s. Wilde kastanje, yr.
Ilorse-chestnuttree , s. Wilde kastanjeboom, tn.
Horsecloch, s. Paardedek, o.
Horsecollar, s. Hiram, a.
Horsecolt, s.
Paardeveulen, a.
florsecomb, s. Roskam ,
Horsecourset, s. b'e ' nder, (die paarden
voor wedloopen houdt of rijdt,) tr. *
R,skammer, Peal denkooler, Paardentuischer, n2.
Horsecrab, s. eerie grate krab.
Horsecucumber,,s Groote kornkommer,
Horse-doctor, s. Pant dendokrer, tn.
Horsedrench, s. Paard ndranfr, an.
Horsedung , s. Paardedrek ,
Paardevij sen, y r. mecrv., Paardemest, tn.
llorseemmet, s. Sptakemt ,vr.
Horse-eyebean , s. Krieweikruid, o.
Horserace , s. Grof gezigt, a.
Horseflesh, s. Paardevleesch, a.,(vergel.
Horsemeat. )
Horsefly, s. Paardevileg , yr.
Horse—loot, zie Colt's-foot.
Horse-godmother, s. Groot maim
o.
Korseguard , s. pl. Liffivaehttepaard,vr.
Horsehair, s. Paardehaar, o.
Horseheal , s. Alant,
Horse-Hoeing , s. Wredploeg, m.
Horsekeeper,, s. Staikneeht , tn.
Ilorseknave , zie Horselteeper.
Horse-knobs, s. pl. Knoppen tier vlokbloemen , tn. meerv.
Horselaugh, s. Luide grifrzende lack, M.
Horseleech, s. Paardendokter. ,
Bloedzu;ger,, Eckel, tn.
Horselit ter , -s Rosblar,, yr.
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Horseload , s. Paardevrachr, vr.
Horselock , s. Strife (aeon de pooten der
paarden op de weide), m., Boei, yr.
Horse-Macquerel , s. Stekelmakreel, m.
Horseman , s. R.uiter,, (eiemand die te
paard rijdt; inzond. I rijg,knecht to
Berijder, Pikeur, tn.
paard,) tn. *
Horsemanship, s. RUlzunst, yr.
Horsemarten, s. Brew , Paardenvlieg.
Gierzwaluw,
*
Horsematch , s. Kropgans, vr.
Horsemeat , s. Droog veer voor ves,(als
hooi en haver,) Paardevaer, e.
Horsemill, s. Rosmolen , m.
Horse-milliner , s. Verkooper van paat
tuig, m.
Horsemint , s. Wilde munt , yr.
Horsemussel, s. Groote mosse4
Horsenail, s. Hoefnagel, m.
Horseoil , s. Katnvet , o.
Horsepath, zie Horseway.
Horsephysic, s. Paardemiddel, o.
Horse-picker, s. Boeptres , a.
Horse-play, s. Kartespel , o., Rulve
van stoeifen, vs..
Horsepond, s. Paardewed, o.
Horse-power, s. Paardekracht , vr. ;
Ten —, Tien paasdekracizten.
Horserace , s. Paardenloop, Wedloop van
paarden, Wedren, sea.
Horseradish, s. ^Ilieriktivortel, as,
Horseroad, zie;Horseway.
Horseshoe, s. Hoefiizer, a. * ,
scheepsw., Ilielingplaat, vr., Zwaluwstaart, m.
Horseshoehead , s. Te groote opening van
den bekkeneelnaad bid kinderen, vr.
Horseshoe-vetch , s. Hoeffizetkruid, o.
Horse's-meal, s. , (zoesder
te drinken,) o.
Horsestealer,, s. Paardendief, m.
Horsetail , s. eerie plant,.Paardestaart,
m. *
zie Shave-grass.
Horsetongue , s. Halskruid, a.
Horse-trappings, zie Tranpings.
Horse-twitchers, s. pl. NeusnrIper, m.
Horseway,, s. Rriweg,
Hortatiou , s. Aanspot ing, Vermaning, yr.
Hortative, s. bij BACO N , 21a.nsporing,
Vermaning, Tot aansparing dienende.
Hortatory, adj. Aanyorend, Vermaneml.
Horticultural, adj. Den tuinbouw betref
fende.
Horticulturis t , s. Tuitsbouwkunstenaar,
Geleerde trainman, m.
Horticulture , s. Tainbouwkunst , yr.,
Tuinbouw,, tn.

nORT
Hortulan , adj. bijEveLYN, Vaneen' tuin.
Hortus-siecus s. Kruidboek, Herbarium, o.
Hortyard , S. bij SANDYS, /638, Boomgaard , m.
Hosanna , s. Lofgezang aan God, o.
Hose , s. (plur. Hosen , Hose ,) weleer ,
en bijna tot het einde der 17. eeuw :
Broek en kousen ' .Kleeding van het onderligehaam ;bad SHAKSP.
Kousen. * —, thans coke! Kousen, yr.
tneerv. Aanm. Het meerv. Hosea is
verouderd.
Hosier, s. Kousenkooper, m.
Hosiery,,s. Kousen, Sokken, endergelijke.
Hospitable, adj. ( Hospitably, adv.) Gastvrif,, Herbergzaam.
Hospitaleneas, s. Gastyrijheid, Herbergzaamheid, yr.
Hospitage , s. bij SPENCER, zie Hospitality.
Hospital, adj. veroud., Gas:vrij. *—,_
s. bij SPENCER, &Jell geheel veroud.,
Herberg , Eethnis o. * thans:
Armenhuis,. Zieke-nhuis,Hospitaal,
Gast'
huis, o.
Hospital-fever, s. Hospitaalskoorts , yr.
Hospitality, s. GastvrOseid , Herbergzaamheid, yr.
Hospitaller, s. Hospitaliter monnik , tn.
Hospitalship ,,s. Hospitaalschip,o.
to Hospitate , v. n. Bad iemand inwonen
als gas:. * — v. a. ongebruik. Als
gast onthalen.
Gasthouder,
Host, s. Gastheer. *
Herbergier, * —, Heerschaar, Legerbende. * —, Menigte ( y olks), yr.
* —, bij de R. Lath. Hostie , y r., Gewilde ouwel
to Host, v. a. bij SPENSER , Gastyrii
houden.
Hostage , s. Gilzelaar, m.
erg , yr.
Hostel, s. veroud., .aerb
Hosteller, s. verou'd., Herbergier, m.
Hostelry, zie Hostel.
Hostess, s. Gastvrouw. * —, Herbergierster, Yr.
Hostile, adj. (Hostilely, adv.) Klandetifk.
Hostilit y , s. Pfiandelijkheid , Dadelijkheld , Gewelddadighei:d , yr.
H ostler, s. Stalknecht, in eene herberg,m.
Hostry, zie Hostelry.
Hot adj. Beet.
Hothath, s. Badstoof, yr.
Hotel , s. Hotel , o.
Hotbed, s. Broeibak , tn.
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Hotbrained, adj. Heethoofdig Heetgebakerd, Haastig, Oploopend.
Ho tchpot , Hotchpotch, zie Hodgepodge.
Hotcockles, s. pl. zeker spel , Handfed.
plak , o.
Hotheaded , zie Hotbrained.
Hothouse ,s. Badstoof. * —, Oranferij,
Warmekas, Broeikas, y r. * —, Hoerhuis , Bordeel, o.
Hotly , adv. Heet.
Rotmouthed, adj. Hardnekkig , Koppig.
Hotness , s. Heetheid, yr.
to Hot-press, v. a. Heet person, Glanzen.
Hotrolls, s. pl. Warms geboterde cadetjes, o.
Rotshoots s. plur. eene soort van,
turf.
Hotshot, adj. Verschoten; fig. VerzwaktHotspur , s. Dolkop, Driftig, mensch, tn.
44—, adj. Onbesuisd.
Elotspurred , adj. Doldriftfg.
Hottentot, s. Hottentot fig. anbeschaafd:
mansch, M.
Hough, s. Knieboo&nt.
to Hough, v. a. Verlammen door het af:
snijden van de pezen van den kniaboug,
Hough, s. veroud., zie Floe.
Houk, s., zie Holt.
Hound, s. weleer: Hond.
jagthond, m..
to Hound, v. a. Mt handers fagen, 'h—,
ittanhitsen.
Hound-bitch, a. Teef yan- ean' fag/bond, yr.
Houndfish , s. Zeekwabaal, m.
Hound's-tongue, s. seize plant, Kindstong, yr.
Houndtree, s. Hondebessenboom, no.
Hour, s. [Jiff, o.
Hourglass, s. Zandleoper,, m.Hourhand, s. Uurwifzer, tn.
in ha
Houri , s. bit de .3ilahomm.,,
paradijs , Hoeri , yr.
Hourly, adj. & adv. Van uur tot-cur gebeurende of kunnende gebeuren Etter
ttur;, fig. Gestadig, Gedurige,
Hourplate, s. Wijzerplaat , Yr.
Housage , s. Bergloon, o.
House, s. Huis, o. ; ow ease, Heimelijk gemak; to Keep a good —, Eerie
goede tafel houden.
to House, v. a. & v. n. Huizett, Huisvesten. * — , van vee, Stallen; D.) to
- FROM, Beschutten tegen z), to —
wrra Huizen met, hi!.
Houseboat, s. Tentboot ,
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flousebote , s. Regt, miter herstelling
van het huic het noodige hout uit de bosschen to halen, o.
Housebreaker, s. Huisbreker, Inbreker, m.
Housebreaking, s. IThisbraak , Inbreak, yr.
Houseclock , s. Huisklok , yr.
Housedog , s. Hu ishond, m.
Houseeaves , s. pl. Lek, o., zie Eaves.
Household, s. Iluishouden, Huisgezin.
Huishouden, o., Huishouding, yr.
*
• — , adj. Huishoudelijk.
Household-bread s. Iluisbakken brood, o.
Householder, s. Hoofd eons huisgezins, o.
Household-god, s., zie Lar.
Householdstuff, s. Huisraad, o.
Housekeeper, s. Hoofd eons huisgezins,
o. * —, Die open hula hoed:, vele gezelschappen ontvangt. * —
HasseIt.;k mensch, ns. * vrouwelijke bediende tot bestiering van eene huishouding, Iluishoudster,
Housekeeping, s. Houden van vele gezelschappen , Zien van veel menschen,o.
Housel , s. veroud., zie Eucharist.
to Housel, v. a. Het avondmaal uitdeelen aan.
Bouselamb , s. Huislam, Blestlam,
Houseleek , s. Huislook, o.
Houseless, s. Zonder huisvesting, Hui-

Hovel , s. Het. * —, Loods, yr.
to Hovel , v. a. bif SHAKSP., Onder dak
brengen.
Hoven , pret., zie to Heave.
to Hover, v. n. Zweven ; I.) to ABOUT 5 Zweven om; 2.) to - ON,
Zweven op; 3.) to — OVER, ale: The
dangers that — OVER our heads, De govaren , die ons over het hoofd zweven.
Hover, s. Beschutting (van ern overharp
-gendlts),vr.
How, adv. Hoe.
Howbeit, adv. veroud., Evenwel.
Flow d'ye? , zie How do you ?
however, adv. Evenwel, Niettemin. *—,
Hoe ook ; However desirous, Hoe begeerig ook.
Howitzer, s. Houwitser, tn.
to Howl, v. n. Huilen (als een hoed of
wolf). * , Huilen, Luid schreeuwen
(van vrees of )n); a.) to — AT,
Aanhuilen; 2. to — FOR, a.) Huilen van; b.) I uilen naar ; 3.) to
Uithuilen ; 4.) to -- OUT, Uit-FORTH,
huilen.
Gehuil
(van
ecnen
bond
of
Howl, s.
wolf), o. * geschreeuw nit vrees
of pijn, Gehuil, o.
Howler, a. Nachtuil, m.
Howling, s. Gehuil, o.
Howsoever, zie However.
to fox, v. a. bij SHAK9P., et? to
Hamstring.
Hoy , s. soort van koopvaardijs chip, Hexde, Ileu, * Kaag , y r., Ligter , tn.
Ho y , int. Holla!
Hubbub, s. Rumser,
Hubbubboo, s. Gehuil, o.
Huckaback, s. Grof serretlinnen of
servetgoed , o.
to Huck, v. a. veroud., zie to Haggle.
Heckle, s. Heup,
Hucklebacked , adj. Met eenen kronamen rug.
Hucklebone , s. Heupbeen, o.
Huckster, s. Marskramer. * —, Bedrieger, m.
to Huckster, v. n. Lang: de deuren vemten. * —, v. a. bij MILTON, Langs
huizen rondventen.
Huckerage , s. bij MILTON, Marskramerij, vr.
Hucksterer,, a. bff SWIFT, zie Huckster.
to Huddle , v. a. Schleif:1k aanschieten.
Afroffelen, Overitld verrigten.
*
* , Rompslomp ondor elkander smitten;
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IZIOe111°S°:111 aid S. Huismeid Werkmeid, vr.
House-painter, s. Huisschilder, vi.
Ilousepigeon , s. Tamme duif, Huladuif, yr.
House-place, s. 1Voonvertrek ,(in eene
boerenwoning), o.
House-raiser, s. Huizenbouwer, fn.
House-rent, s. Huishuur, yr.
House-robbing , s. , zie Housebreaking.
Houseroom, s. Ruimte
eenhuis),yr.
Housesnail , s. Hui sslak, vr.
House-top, s. Forst van het huffs, vr.
Housewarming , s. Vrolijkheid of gasterfy
bij het betrekken van een nieuw huffs, yr.
Housewife, s. Huisy rouw,, Neesteresse
eons huisgezins. * Huishoudster,
(ook in den zin van eene vrouw, die de
hvishouding wel verstaat,) y r. *
,
Naaikistje, o., Naaidoos, yr.
Housewifely, adj. Huishoudela.
housewifery , s. Hu ishouding, vr., (vroe,welijk) Bestier rester huishouding , o.
Housing, s. Huizen, o. meerv. * ,
Woning, Huizing, y r. *—, Schabrak, o.
Hove , pret., zie to Heave.

IIUDD

IIUMB

i.) The ladies huddled themselves INTO Huguenot , a. Ilugenoot, tn.

one groop, De dames vereenigden zich
haastig . tot gene groep ; 2.) to -- ON,
tlansmtiten, ilanschieten, Haastig aantrekken of Opzetten ; 3.) to — TOGETHER, Bifeen stmiten. *—, n. Met
eenen verwarden hoop aankomen. * —,
Toeschieten; a.) to — ALONG, Voortstroomen; 2.) to — INTO, Dringen in,
Intiringen, Binnen dringen; 8.) to
Zamendringen, Zanzen-TOGEHR,
stroomen.
Verwarring,
Huddle, s. Rompslomp,
vr., Drom, tn.
Huddler, s., zie One that . huddless,
crowds.
Hue, s. Kleur, vr.
Hue, s. Kreet, illarmkreet, m. ; to
Make a — and cry after one, Iemand
met groot geschreeuw (inzonderheid geregtelijk) vervolgen.
Huff, s. Plotselinge vlaag van toorn of
verwaandheid, y r.; to Be upon the
Trotsch zzin op. *— , bid oude
-ABOUT,
schrilvers , Ingebeelde gek, m.
to Huff, v. n. Zwellen. * , Blazen.
1*- - Snoeven ; I.) to —AT, Tieren
over, Woeden tegen; 2.) to — UP , Dion,
Riizen, Opzwellen. * v. a. Blazon
(in het domspel); to — UP, Opblazen.
rp, tn.
Huffer, s. Snoever
TO,
Huffing, adj. Ver aand, Trotsch;
Trotsch tegen.
Huffish, adj. (Huffishly, adv.) Ingebeeld,
Verwaand.
Huffishness, s. Ingebeeldheid, Verwaandheid, Snoeverii, yr.
to Hug, v. a. In de armen drukken,0mhelzen, Omvatten ; to — a favwurite
sin, Van eene troetelzonde niet
pen. * Troetelen ; I.) to — IN
one's arms, In zijne armen klemmen ;
. ) to — one's self WITH, Zich geluk
nsth en met, Zich iets laten voorstaan
op ; 3.) to - INTO snares, Door vriendeleeheid in valstrikken lokken.
Hug, s. Omhelzing, Omvatting, yr.
Huge, adj. (Hugely, adv.) Groot, Ont.
zaggelijk. * — ,Overgroot, Wanstaltig
of Vreeselijk groot.
Hugeness, s. Grootheid, Ontzaggelijkheid.
* — , Vet vaarlfilee of Wanstaitzge grootheld, yr.
Hugeous, adj. burlesk of gemeen, zie
Huge.
Huggermugger, s. Naauwe plants, yr.;
In a —, Gedrongen , Opeengedrongen.
z
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Hugy , adj. bill DRYDEN, enz., zie linge.
finisher, s. veroud., zie Usher.
Hoke, s. veroud., hulk, yr., Mantel, in.
Hunch, s. veroud., zie Hunch, Hump.
Hulchy, adj., bijSHERwooD, zie Gibbous.
Hulk , s. weleer: Romp (van een schip),
tn. * —,Schip, o. *— thans: oud afgedankt vaartuig, Sleet, yr.
to Hulk, v. a. (een' Naas) Ontweijen,
Uitnemen.
Hull, s. Omkleedsel, o., Schel, yr. * —,
Romp (van een schip), m. ; to Lie a
Voor top en takel loopen ; to Strike a —,
Voor top en takel drijvers.
to Hull, v. n. scheepsw., Drfiven ; so
— up and down WITH the waves, Bobberen. *—, v. a. scheepsw., In den romp
schoten geven, Op het drooge zetten.
*—, Schillen.
Hully, adj. Met schillen of bolsters.
Hulver, zie Holly.
to Hum, v. n. Hommelen, Dommelen,
Gonzen, Brommen. *—, In het sprekea
gedurig ophouden en hem of humzeggen,
Hemtnen, Hummen. * — IVIurmeien
I.) to -AT, a.) Aangonzen ; b.) Toebrommen, zianbrommen ; 2.) to —ON,
Voortgonzen ; 3:) to — UPON, Hem.
men bij. * —, v. a. Neuriin. * —,
gemeen , Bedriegen, Bedotten.
Hum, s. Gebrom, Gedo rnrnel, Gegons.
Geneurie. * —, Bedrog, o.
Hum , interj. Jim! (eigen.
Human , adj. IVIenschelijk , Eenen tnensch
Humanate, adj. bij CRANMEA, Met eene
menschelijke natuur bekleed.
Humane, adj. Menschelijk , Menschlie.
vend; — TO, Menschlievend omtrent.
Humanely, adv., zie Humane.
Humaneness, s. Menschlievenilheid, yr.
Humanist, s. Letterkundige
Humanity , s. Menschheid , MenscheWke
geaardizeid. * , Mencchheid , yr.,
Menschdom, o. * —, Menschelijkheid,
* —, Fraaife
Menschlievendheid,
letteren, y r. meerv.
to Humanize, v. a. Menschelilk makers,
Beschaven.
Humankind, s. Menschdorn, o., Menschheld, yr.
Humanly, adv. IYIenschelig , Mensclzelfleer wijze.
Humation , s. Begraven, o.
Humbird, zie Hummingbird.
Humble , adj. Nederig, Ootmoedig. *
Nederig, In geringen staat.
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to Humble, v. a. Vernederen ; i.) to
— one's self FOR, Zich vernederen we
gens ; r..) to — INTO, Ve nedere n tot ;

HUNG
men toegeven , Zich schikken naar,
Bevredigen.
Humourist , s. Iemand die enkel zijne
luimen yolgt. * —, Die luitnige , ka, Die hevtge
dige invallen beep-. *
Duen y reemde driften heeft. *
morist , vs.
Humourous!, adj. (Humourously,, adv.),
Luimig,
Eigenzinnig.
Geestig. X —, Humori,
Humourocsness, s.
Luimigheid , Geestig*
held, yr.
muursome,
adj.
(Humoursumely,
adv.),
Ih
Luimig.
Gernelijk. *
Hump, s. Bogchel,ne.
Humpback, s. Gebogchelde,Brgchel,
tenaar, in.
Humpbacked, adj. Gebogehed.
Hunch, s. Bogchel , m., Bolt, vr.
to hutch , v. a. Met de vulit slain.
to Hunch, v. a. kJ. DRYDEN, lir om bed.
gen ; to
OUT, Ui bu Igen.
[lunch , s. Slag, Vuistslag, m.
Hunchback, zie Humpback.
Hunchbacked, adj. Gebogcheld.
Hundred, adj. Honderd. s. Honderd,
Ilonderdtal, o. ; A — weight, Eene centenaar, M Quintaal , o., Honderd pond
Carp, District,
*
( gewigt).
ton ,
Hundreder, s. Gezworene in een hundred.
Cantons egter
*
Hundredfold, adj. Honderdvoudig.
, s,
Hundredth, adj. Honderdste.
Ilonderd,te (gedeelte), o.
Hong, pret. & part., zie to Hang.
Iungary-water,, s. Eau de la reine,yr.
IIunger,, s. Hover, tn.;. fig. Sterk yerlangen, o. ; prov. — beats down stone
wails , Banger is een scherp zavaard.
to Hunger, v. n. liongeren , Hanger 1131den; fig. Gretig verlangende zijn; FOR , Ilunkeren naar.
Hungerbit Bungerbitten, adj. Uitge-

3.) to — one's self To , Zich vernederen, om te.
Bumblebee, s. Hommel bij,
Humble-eater, s. Bijenwolf, m.
Humble-mouthed, adj. Zachtmoedig in het
spreken.
Humbleness, s. Nederiglseid, yr.
Bumble-plant, s. Kruidje-roer-rnif-niet, o.
Humbler, s. Die zich of anderan yernedert.
umbles , zie Umbles.
Humbly, adv., zie Humble.
Humbug, s. Vroom bedrog ,o. *—, Windzakkerlj. , yr.
Humdrum, adj. Slaperig, Slaapmutsig,
Dom. * , s. Dommerik. * —, Sla, Slaapmuts, vr.
perige vent,
to Humect , v. a., zie het meer gebruikeaike to Ilumectate.
to Humectate , v. a. Bevochtigen, Vochtig
maker.
Bumectation , s. Vochtigmaking , Be y ochtiging, Yr.
Humecive , adj. Vochtig kunnende waken, Bevochtigend.
Humeral, adj. Van den schouder , Schouder
I lumicubation , s. Liggen op den grand, o.
Humid adj. Vochtig.
Humidity, s. Vochtigheid, yr.
to Humiliate , v. a. Vernederen.
I lumiliation , s. Vernedering. * — ,Veroottnoedwing , vr.
Humility , a. Nederigheiel, Ootmoedigheid.
*—, Onderwer,,Ing, vs.
Burnie, adj. Tot Ilumin behoorende.
Bumin , s. naam der zwarte voedende stof
in planten.
Hummer, s. zie One that hums.
Hummingbird, s. Koli l)rietje, o.
Hummums , s. pl. P erz. naam yoor [Parme baden , o. meerv.
[Junior s. yacht (in een
hongerd.
chaam), o.
Hungered, zie Hungred.
Ilumorai , adj. LI:t de ligchaamsyochten Hungerly, adj. 6: adv. Ilongerend.
ontstaande.
fungerstarve , v. a. Van ;longer ofgebrek
Humorous , adj. veroud. , Vochtig.
laten onikomen.
Humour, s. Gemoed,gesteldheid, Inborst. IIungred, adj. Ilongerend.
Gemoedsge+telaheid van het oogen- Hungry , adj. ( Hungrily, adv.)Hangerig;
blik , Luim , Goode Luim , y r. ; ran to Be —, Hanger hebben ; -- WITH
waar : Out of —, In eene kwade luim. the fresh air, flongerig door de versche
, Gril , Eigenzinnigheid, yr. *—, lucht ; The — evil , De hondshonger ;prov. A — horse makes a clean manger,
Luimige inval ,
* — hum or ,
to Humour, v. a. Iny olgen , In zijise lui- Eene nsagere psis 1,0 scherp. *—, van
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landerijen, Peel inert bebeevende en weinig vrucht gevende, Schraal.
Hunks, s. Vrek, Gierigaard, m.
to Hunt, v. a. (Wild) jagen. * —,Vervolgen ; I.) to — DOWN, Afj'agen; 2.)
to — FROM, Verjagen van, ; 3.) to
— OUT, Uitvorschen, Te weten komen.
—, v. n. fagen, Op de jagt a.).
to — AFTER, Jagen of Streven naar,
Zoeken, Opsporen ; 2.) to — FOR, a.)
jagen op; b.) Zoekennaar ; c.) to —
FOR life, Zips leven zoeken to redden..`
Hunt, s. jagt , yr. *_, Troep fagtlfonden , tn.
Hunter, s. „Tager. *—,jagthond, m.*—,
jagtpaard , o.
Hunting, s. Jagen, o. * , Jagt ,vr.
Huntinghorn , s. Jagthoren,
Hunting-horse , s, Jagtpaard,5.
Hunting-moon, Rt:izende maan,yr.
Hunting-nag, s.jagtklepper,
Hunting-poke, s. Stole bid eene klopjagt ,vr.
Hunting-seat, s. jagthtsis, o.
Huntress, s. jagerin, yr.
Huntsman, s. Jager, Lief7sebber van de
jagt. * Jager, jagtbediende (van
eenen beer), us.
Huntsmanship , s. Jogerschap , 0., Jagerij, yr.
Hurden , s. soort van grof linnen.
Hurdle, s. (Teenen) norde
to Hurdle, v. a. Met Borden etnzetten of
omgeven:
Hurds , zie Herds.
Hurdy-gurdy, s. Lier,, yr. ; Player on
the —, Liereman, m., Lieremeisje,
to Hurl, v. a. (Met geweld) gooi/en of
(nit de hand) slingeren ; I. to -10,
AGAINST one, a.) Werpen tegen; b.)
Ulten tegen ; 2.) to — stones AT one,
Met steenen naar iensand erpen ; 3.)
to — DOWN, 1Vederwerpen ; 4.) to —
INTO , Werpen in; to — one's self
INTO ruin, Zich in het verderf storten
5.) to — ON , UPON, Werpen ap.
Hurl, s. Werpen, o., Worp, m. *—, Rumoer, o., Opschudding , yr.
Hurlbat , s. weleer: Werpknods, yr.
Hurter , s. Werper. *- -,Balspeler (zie.
Hurling), m.
Hurling, s. een balspel in Cornwallis.
Hurlwind , s. Wervelwind, Dwarlwind,
Draaiwind , tn.
Hurly, s. Rumoer, o.
Hurlyburly, s. R.ttmoer, o.
*
adj.
Oproerig. Hurrah, int. Hoera!
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Hurricane, s. Geweldigestorm, Orkaan,m.
Hurricano , s. weleer,, zie Hurricane.
Hurrier,, s. Die anderen aanzet, haast,
4anporder, ?B.
to Hurry, v. a. Haasten , Tot grooten
haast aandrijv en, Overhaasten, Verhaasten-, Bespoedigen ; a.) to — AWAY, In
beast wegvoeren; 2.) co — INTO, Baastig brengen in ; 3 .) to — INTO oblivion, Spoedig In vergetelbeid brengen;
4.) to — OFF, Haastig wegvoeren ; 5.)
to — ON, VoortdrOven, Voorts_nellen ;
OUT OF, Haastig brengen
6.) to
nit; to —one OUT OF one's self, Iemand
OVER,
van zijn stuk brengen ;
a.) Haastig overvoeren b.) "'freelen, Haastig afmaken; to — OVER the
words, Haastig spreken; 8.) to — UP
and DOWN, Heen en weir drtjven. * —,
V. In. IJlen, Zich haasten ; I. ) to —
BACK, Zich terug spoeden ; 2.) to —
BY, Voorbij spoeden of snellen (naar, in,
INTO); 3.) to — DOWN tilt' steps, De
trappen of De steep afsnellev; 4.) to
— PAST one, Iemand voorblig snellen;
5.) to — THROUGH , Zich spoeden door.
Hurry, s. Groote haast, , averhaasting, yr.
Harry-skurry,, adv. Verward door elkander.
Hurst, Bosschaadje, yr.
to Hurt, irr. v. a. Kwaad doers, Bonadeelen. * —, Zeer doen,Pijn aandoen.
*—, Kwetsen; fig. Verdrieten, Smarten; to Be hurt A,T, Gebelgd zijn over.
Hurt, s. Kwaad, Nadeel, o. * Bezeering. *—, Kwetsering, Kwetsuur, yr.
Hurter, s. Die bezeert , beschadigt. *
Datgene , wat stooten, enz. ontvangt,
Stootring aan eene as, in.
Hurtful, adj. Nadeelig , Benadeelend ,
Schadelijk; — TO, Nadeelig voor.
Hurtfully, adv., zie Hurtful.
Hurtfulness, s. Nadeeligheid, Schadelilkheld, yr.
to Hurtle , v. n. Botsen. * , Ronddraajen. * — , Kletteren, Klinken.
* , v. a. Voortduwen, Stooten, Botsers.
* —, konddraaijen, Zwardjen.
Hurtle-berry, zie Worde-berry.
Hurtless, adj. ( Elurtlessly , adv. )0nschoOnbeschadigd.
delijk. *
Hurdessness, s. Onschadedikheid , yr.
Husband, m. Man, (met betrekking tot
zijne echtgenoote , getrouwd man ,) m.
Mannetle,(van eerie diersoort,)o.
*
* — weleer, Buishouder, die wel of
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kwalijk huffs houdt.
Landbon•
wer, m.
to Husband, v. a. Huithoudelijk besturen,
Spaarzaam orngaan met. *—,(Het land)
bebouwen. * ongebruik., Een' man
bezorgen , Van een' man voorzien.
Husbandless, adj. van eene vrouw, Zon
der man, Ongetrouwd.
Husbandly, adj. Met behoorlijke zuinigheid, Zuinig.
Husbandman, s. Landbouwer,, tn.
Husbandry, s. Landbouw, m. *—, Huishoudelijkheid, Behoorlijke zuinigheid, yr.
Hush, interj. St.', Sus!, Stil! * —, adj.
Stil, Stilzwijgend.
to Hush, v. n. Stil zijn, Stil zwijgen ;
to — AT the presence of, Stil worden in
de tegenwoordigheid van. * , v. a.
Doen seal zijn, Doen stilzwijgen, Sussen;
to — UP Smoren, Dempen, Ferbergen.
Hushmoney,, s. Steekpenning, om lets to
zwilgen ,
of Schil (van vruchHusk, s. Bast,
ten), yr.
to Husk, v. a. Pellen.
Husked, adj. Met tenets bast of eene schil
voorzien.
Huskiness , s. Bastigheid; fig. Schorheid,
Heeschheid, Schraalhei d, yr.
Husky, adj. Vol bac:en of schillen; fig.
Schor,, Sehraal , Heesch.
Hussar, s. Huzaar, tn.
Hussite, s. Hussies, in.
Hussy, s. (verbast. van Housewife ,)
Vrouwmensch, Slecht vrouwspersoon , o.
* —, in scherts , Feeks Heks , yr.
Hustings, s. pl. een .stad,geregt in LonVergaderplaats tot het verden. *
kiezen van een parlementslid, yr.
to Hustle, v. a. Dooreen schudden of
werpen. * —, 0 peen dringen , Dringen;
to — one OUT, Iemand (de deur) nitdringen.
Huswife, s. met minachting , zie Housewife.
Hut, s. Hut, Stulp , yr.
to Hut, v. a. In legerhutten plaatren.
Hutch, s. Kist, vr.
to Hutch, v. a. In eene kiss bergen.
Huzza, interj. Hoezee! *—, s. Hoezeegeroep, Gefuich, 0., Vreugdekreet, tn.
v,
to Huzza, v. n. Hoezee roepen. *
a. Met hoczee ontvangen; to — one INTO,
Onder hoezeegeroep leaden in.
H y acinth, s. eene bloem, hyacinth, yr.
*
een edelgesteente , hyacinth, tn.

HY EN
Hyacinthine , adj. Van Isyacinthen gomaakt * —, Ilyacinthachtig.
H y ades, Hyads , s. pl. Regensterren ,
Hyaden, yr. meerv.
Hyaline, adj. Glasachtig. *_, Schitterend.
s. BastHybrid, adj., zie Mongrel. s'
Muilezel, tn.
aard. *
Hybridous, adj. Van verschillende rassen,
Bastaard.
Hydatis, s. (pl. Hydatides) Waterblaartie , 0.
Hydra, s. Waterslang , y r.. * — , (het veelhoofdige monster)IIydra, y r.; van bier;
fig. Menigte van rampen, enz. *—, naam
van een zuidelijk gesternte,IIydra , yr.
Hydracid, s. zeker zuur.
Hydragogue, s. Middel ter verdriiying
van waterdeelen, o.
Hydrangea, s. naafi; eener fraaife wa_ terplant.
Hydrant, s. snort van grooten gleter.
Hydrate , s. zeker voortbrengset der reliefkunde.
Hydraulic, Hydraulical , adj. Waterleidend.
Hydraulics, s. pl. Waterleikunst, yr.
Hydrenterocele , s. zckere erge waterbreuk.
Hydriodate, s. zeker zone.
Hyclriodic, adj. Van hydrogen en iodine.
Hydrocele, s. Waterbreuk, yr.
Hydrocephalus, s. Waterhoofd , o. (vr.
Hydrodynamics, s. p1. Waterkrachtkunde,
Hydrogen, s. Waterstof, yr.
Hydrographer, s. Waterbeschriiver,
Hydrographical, adi. IITdrograr)hisch.
Hydrography, s. Waterbeschrijv ing, yr.
Hydrology, s. Waterkunde , yr.
Hydwmancy,, s. Watervoorzegkunde, vr.
Hydromel, s. Honigwater, o.
Hydrometer, s. Watertneter,, m.
Hydromphalus, s. Navelbreuk , vr.
Hydrophobia, s. Watetvrees, vr.
Hydropic, Hydropical, adj., zie Dropsical.
Hydropsy, s. bij THODISOM zie Dropsy.
Hydroscope, s. een wateruurwerk.
Hydrostatic, Hydrostatical, adj. Waterweegkundig.
H ydrostatics, s. pl. Waterweegkunde,vr.
Hydrotic, adj. Vochten ultdrifvend. *—,
s. Vochten or Slijm uitdrijvend middel, o.
T-Iydrus, s. Waterslang, vr.
Hyemal , adj. Van den writer, Winter....
to Hyemare, v. n. Overwinteren.
Hyemation, s. Ovetwinteting , vr.
H yena, s. Hyena, Tijgerwolf, Aanm.
Bij SHAKSP. kola Hyen voor.

HYGE
Hygeian , adj. De ,gezondheid (ofde godin
der gezondheid , Hygeia) betreffende.
Hygrometer, s. Voclitigheidsmeter, rn.
Hygroscope , s., zie Hygrometer.
Hygroscopic , adj. De vochtigheid aantrekkende.
Hygrostatics , s. pl. Vochtweegkunde, yr.
Hyke , zie Huke.
Hylarchical , adj. De st of beheerschend.
Hylotheism , s. Leer, dat de stofgod is, yr.
Hylozoic , s. Iemand, die de stof voor
bezield houdt ,
Hym, s. misslag van een' afschrijver,
in plaats van Lym.
Hymen, s. in de fabell., God des hawelijks , * *— ,
Bloemknopvlies, o.
Hymeneal, Hymenean , adj. Het huwelilk betreffende. * s. Bruiloftslied,
o., Bruiloftszang ,
Hymenopteral, adj. Vliesvleugelig.
Hymn, s. Lofzang,
to Hymn, v. a. Met lofzangen verheerWen. * — , v. n. Lofzangen zingers. •
Hymnic, adj. Betreffende lofzangen.
Hymnology? , s. Verzameling van lofzangen , vr.
Hyoscyama , s. naam van een
nit
den Hyoscianius niger verkregen.
to Hyp , v. a. Droefgeest;g n2aken.
Hvp , s. Verkorting van Hypochondria,
Droefgeestigheid , Zwaarmoedigheid, yr.
Hvpallage , s. OnIkeering der gewone
liroordschikking, yr.
Hypaspist , s. bijMn.FoRD, zeker soldaat
der oude Grieken.
Hyper, insep. prp. for comp., beteekenende
eene overmaat of bovenmatigheid. *
a. bij PRIOR, zie Hypercritic.
Hyperaspist, s. Verdediger,
Hvperhaton, s. Umgekeerde woordschikking, yr.
Hyperbola, s. soort van kegelsnede, Hyperbel, yr.
Hyperbole , s. Redekunstige grootspraak,
Overdrijving, yr.
Hyperbolic, H y perbolical, adj. ( elyperbolically , adv.)Overdrilvend. *—, Van
de hyperbel.
Hyperboliform, adj. Hyperbelvormig.
Hyperbolist , s. Oveldriiver, tn.
to H y perbolize, v. n. Bij yergrooting
spreken. *—, v. a. Overdrilven.
Hyperboloid , s. Hyperboloide, yr.
Hyperborean, adj. Noordelige, Koud, Bes. Noordpooliander, in.
vrozen. *
Hyperiacalectic, adj. van ye, zen of yers-
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regelen, wake eene of meer lettergrepen
to veel hebben, Te lang.
Hypercritic, s. Letterkunstige muggenzifter, Letterzifter,
Hypercritical, adj. Scherp (in het beoordeelen).
Hyperdulia , s. Buitengewone dienst aan
de H. Maagd, yr.
Hypericon , s. eene plant, iagtenduivel,
Hypermeter, s. Die of Dat boven de gewone maat is.
Hyperphysical, adj. Bovennatuurlifk.
Hypersarcosis , s. Wild vleesch, o.
Hypersthene , s. Labradorsche hornblende, yr.
Hyphen s. Koppeltecken (-), o.
Hypnotic , adj. Slaapwekkend. • —, s.
Slaapmiddel, o.
Hypobole, s. redek. figuur, wanneer men
eene vraag vooraf beantwoord, Hypobole, yr.
Hypocaust , s. Stookplaats (voor baden,
trekkassen, enz.), yr.
Hypochondres, s. pl. Lendenen, Weeks
zijden, yr. meerv.
Hypochondria, s. Zwaarmoedigheid,
Hypoc,liondrie, yr.
Hypochondriac, adj. Van de weeke zgDroefgeestig, Zwaarmoedig.
den. *
Zwaarmoedigheid veroorzakende.
*
*
s. Hypochondrist, Zwaarmoedige,
Droefgeestige,
Hypochondriacal, adj., zie Hypochondriac.
s. Hypochondrie,
Hypochondriacism
yr.
Zwaarmoedigheid,
Hypochondriasis, zie Hypochondriacism.
Hypochondries, s. pl. van Hypochondry, s. sing. veroud., zie Hypochondres.
Hypocist , s. eene die fplant, die op den
cystus groeit. *—,Verdikt sap van deZe
plant, o.
FIypocrateriform, adj. Schotelvoimig.
Hypocrisy, a. Sclsijnheiligheid, Huichelarij, yr.
Hypocrite, a. Schijnheilige, Iluiche=
laar,
Hypocritic, Hypocritical, adj. (Hypocritically, adv.) Schijnheilig , Huicheiachtig.
Hypogastric , adj. In den onderbuik gelegen, Onderbuiks .
Hypogastrocele, s. Onderbuiksbreuk, yr.
Hypogastrium, s. Ona'erbuik, yr.
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Hypogeum , s. ,elder, m.,Onderaardschi Hypothetic, Hypothetical, adj. Voororzdergewelf , o.
steld , .dangen C n.
Hypogynous , adj. /Ian den bloemstamper Hypothetically, adv. Bij wijze van ongehecht.
derstelling.
Hypopium, s. Etteroog, o.
Hyrse , s. in de plantk., zie Millet.
Hypostasis , s. Wezen, o. a —, Persoon- Hyson, s. Hysonthee , yr.
lijkheid, y r., Persson,
*—, in de Hyssop, s. eene plant, Hijzop , tn.
geneosk., Bezinksel tier pis ,o.
Hysteric, Hysterical, adj. Ann de moederHypostatical, adj. Wezenlijk. * —, Per- kwaal lijdend of daardoor vereorzaakt,
soonlijk.
Hysterisclz.
Hypostatically, adv. Persoonlijk, In Hysterics , s. pl. Opsajging der moeder
persoon,
(14 vrouwen), illoederkwaal , yr.
Hypothenuse, s. in de wide., Hypothe- Hysterocele , s. Baarmoederbreuk, yr.
nuse , yr.
Hysterotomy , s. Keizersnede ,
to Hypothecate, v. a. Hypothekeren, Ver- Hysteron-proteron , s. Achterste-voor.
panden.
zetting, vr.
Hypothesis, s. Onderstelling , yr.
Hythe , zie Hither.

ICON
1, IL de letter, I, yr.
1 , pers. pron. Ik.
I, adv., bij de oude drama:., me Ay.
Jacinth, zie Hyacinth.
Iamb , zie Iambus.
Iambic, adj. fambisch. * —, s. jambisch
vers , o. „Iambus tn.
Iambus, s. (pl. Iambi ,) een versvoet,
Jambus ( u - ),
lbidem , adv. illelaar, 01, de zelfde plaats.
Ibis, s. een Egypt. vogel, Ibis, tn.
Icarean, adj. Van Icarus ; fig. Roekeloos.
Ice, s. Ifs, o.; pre y , to Break the —,
Het ifs breken, De eerste zijn, die eene
onderneming annvat
to Ice , v. a. Tot ijf doen wArden * ,
Met ijs bedekken. * — , Oversuikeren,
oak: to — ovER.
Iceberg, s. lfsberg, m.
Icebound, adj. van een schip, Door de
vorst opgehouden, In het ijs vastgevroren.
Ice-built, adj. Van ijs opgetrokken of opgehoopt.
ice-cellar, s. ongebrnik. , Ijskelder
Ice cream, s.
Roomijs, o.

Icehouse, s. IJskelder,
Iceland, s. Usland, o.
Ice-plant, s. I/ plant, vr.
Ice-spar, s. .41, spaath, s.
Ice-spur , s. Uss p oor,, yr.
Ichneumon, s. Egyptische rot, y r., Lkneurnon , m.
Ichneumon-fly, s. Rupsendooder,
wesp , yr.
Ichnographical, adj. Den platten grad
voorstellend.
Ichnography,, s. Platte grond, m.
Ichor,, s. Bloedivater, o.
Ichorous, adj. Gelijk bloedwater, Lyn,plzapisch.
Ichthyolire s. Verfteende visch , m.
Ichthyology, s. Beschrilvirig der vieschen , yr.
Ichthyophagous , adj. T'ischetend,
Ichthyophagy,, s. Vischeten, o.
Icicle, S. Uskega , Ifstap , tn.
Iciness , s. I,kachtigheid , yr.
Ickle , s. plaatsel., zie Icicle.
Icon , s. Beeld, o.
Iconoclast, s. Beeldstormer,, in.
Iconoclastic, adj. Beeldstormend.

ICON
Iconography , s. Besehrtiving van beelden, yr,
Iconolater,, s. Beeldendienaar, m.
Iconology, s. Beeldenkunde , Beeldenkennis, yr.
Icosahedral, adj. Twintigzijdig.
Icosandrian , s. Twintigmannig.
Icteric, adj. Geelzuchtig. *
s.
del veer de geelzucht, o.
Icy, adj. Ijsachtig. —, Net ijs bezet
of bedekt ; fig. Koud, Keel, Hartstogteloos.
Icy-pearled, adj. bij MILTON, Als met
ifsparels bezet.
I'd, zamentr. van I would of I had.
Idea, s. Denkbeeld, o.
Ideal, adj. Denkbeeldig,
Idealism, s. Idealismus, (d. stelsel,
hetwelk net bestaan der stof ontkent,) a.
Ideally , adv. , zie Ideal.
co Ideate, v. a. bij DONNE, In gedachten
yarns
Idem , s. De zelide(persoon).
Identic, adj. zie het meer gebruikelijke
Identical, adj. Een en bet zeilde zijnde,
Eenzelvig, Zelfde ; WITH, De
zelJde met.
Identically, adv. Gelijk, Even zoo.
Identification, s. Vereenzeli'iging, yr.
to Identify, v. a. Vereenzeivigen, Idea-,
tifieren. * —, v. n. De zeifiie worden.
Identity , s. Eenzelvigheid, Zelfheid,vr.
Ides, SI, pl. .Rom. naam voor den 15.
Maart , Mei ,Julil en October., en voor
den 03. der overige maanden.
Idio , een Grieksch vooryoegsel-,dat
teekent : Door zich zelf.
Idiocrasy,, s. Eigendommelijke gesteldheld, yr.
Idiocratic , adj. Eigendommelijk.
Idiocy, s. Gebrek aanverstand, o.
Idiom , s. Bijzonder taaleigen, o. * —,
Tongval ,
Idiomatic, Idiomatical, adj. Eene taal
bijzonder eigen, Eigenaardig.
Idiomatically, adv. Volgens den bijzon
deren tongeal.
Idiopathy,, s. Plaatselijke ziekte, yr.
.*
Bijzondere' indruk,
Idiosyncrasy, s. Bijzonder gevoel, o.
Idiot, s. Domoor, Bleed, tn.
Idiotic, Idiotical , adj. veroud., zie Idiomatic. * —, thans : Zot, Dwaas,Dom.
Idiotism, s. Domheid, vr. * —, In
bet bijzondere spraakgebtuik gegronde
spreekwize, Eigeleaardigheid , yr.
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Idle, adj. Ltd. * — , Ledig, Nie.t bezig.
* —, Vdel, Beuzelachtig. * —, Nutte.
loos, Vruchteloos. *—, Zander uitwerking.
to Idle , v. n. Lanteefanten, Zijnen ted
veiluijeren of y erbeuzelen; to — AWAY,
Verbeuzelen.
Idleheaded,
*—,Dwaas,
Redeloos.
Idleness, s. Luiheid. * —, Ledigheid,
Werkeloosheld. ° , Ijdelheid, Benzelachtigheid. *—,Nutteloosheid,Vruchteloos12eid. *
Krachteloosheid, yr.
Idlepated, zie Idleheaded.
idler, s. Luiaard , Ledigganger,,m.
Idly, adv., zie Idle.
Idol, s. Afgod, m.
Idolater, s. Afgodendienaar, in.
Idolatress, s. 4fgodendienare3 , yr.
to Idolatrize, v. n. Ajgoden vereeren.
*—, v. a. Afgodisch vereeren.
Idolatrous , a$j. ( Idolatrously, adv.)
Met vereering van afgoden, 40.disch.
Idolatry, s. Afgodendienst, yr.
Idolish, adj. bij MILTON, zie Idolatrous.
Idolism , s. Afgodis-che vereering, yr.
Idolist, s...Afgodendienaar , In.
to Idolize, v. a. Afgodisch yereeren ; fig.
Vergoden.
Idolizer, s. Afgodisch vereerder,57n.
Idoneous , adj. Geschikt.
Idyl , s. Ilerdersdicht, o. , zie Pastoral.
If, conj. Indies, Zoo,Bijaldien, In geval.
*
-Al, Al ware het dat. *
voorafgeg. door as: As —, Alsof. * , gevolgd door not: — not, Zoo stet.
Ifs, zie op And.
Igneous, adj. LTit vuurdeelen bestaande.
* —, Vuur uitwerpeade.
Ignescent, adj. Vuurvonken gevende biJ
het slaan.
Ignifluous , adj. Van vuur vlceijend.
to Ignify, v. a. Tot vuur snakes.
Ignipotent , adj. bij dicht., Het vuur beheerschend.
Ignis-fatuus , s. (pl. Ignes-futui.)DwaaiIscht o.
to Ignite, v. a. In brand steken. *
v. n. Vuur vatten. *
, Gloeijend
worden.
Ignitible, adj. bij BR OW N Ontvlambaar.
Ignition, s. Onbteking. * , Gloeijing ,
Gloeihitte, yr.
Ignivomous , adj. Vuurspuwend.
Ignoble, adj. Oneder, Laagvangeboorte.
Lang, Schatiedelijk,
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Ignobleness, s. Onedelheid. *—, Schandelijkheid, yr.
Ignobly, adv., zie Ignoble.
Ignominious, adj. (Ignominiously, adv.)
Schandelijk , Onteerend.
Ignominy, s. Schande, yr.
Ignomy, s. bij SHAKSP., Sir E. SANDYS,
zie Ignominy.
Ignoramus, s. svoord,,dat . de groote jury
op de voorgelegde bill der aanklagt zet,
indien zij deze niet voldoende ach,t, waardoor alle vervolging ophoudt en de beschuldigde op vrije voeten wordt gesteld.
* —, Weetniet , Verwaande , tn.
Ignorance, s. Onwetendheid , Onkunde.
* —, Onbewustheid van iets , yr.
Ignorant, adj. Onwetend, Onkundig(in
het algetn.) * —, Onkundig, Onbcwust
(van eenige blizondere zaak); — OF ,
Onkundig van, Onbekend met. *—, s.
Onwetende, Weetniet, Domoor, tn.
Ignorantly, adv. Onwetend.
to Ignore, v. a. Niet weten. Aanm. Het
woord is buiten gebruik, behalve bij de
grootejury,en beteekent:(Eene aanklagt)
onvoldoende vinden.
Ignoscible, adj. Onbekend kunnende blijy en , Over het hoofd to zien. *—, Vergefelijk.
Ignote, adj. bil Sir E. SANDYS, Onbekend.
Il, voor woorden met I aanvangende, het
zelfde als In, insep. prep.
Ile, s., zie Aisle.
Ile , s. Korenaar,vr.
Ilex, s. Steeneik, m.
Ileum , s. Kromdarm, Kronkeldartn,m.
Iliac, adj. Van den kromdarm; The —
passion , .De darmficht, yr.
Iliad, s. Ilias (van Homerus), yr.
Ilk, s. bo SPENSER, De zelfde.* —, Elk.
111, s. Kwaad, Eu yel, o. *— , adj. &
adv. Kwaad, Slecht ; to Be— OFF, Er
erg aan zips. * — , Ziek , Ongesteld.
I'll, zamentr. van I will of I shall.
Ill-according, adj. Kwalijk strookend.
Illacerable, adj. Onverscheurbaar.
Illachrymable, adj. Niet kunnende weenen.
Ill-affected, adj. Kwalijk gezind.
Illapse,
s. loyal , Plotselinge aanval, tn.
I*lapse, Geleidelijke
insehuiving van het
eene in het andere , yr.
to Illaqueate, v. a. In een' strik vangen,
Verstrikken.
Illaqueation , s. Verstrikken, o. * — ,
Strik, tn.
Illation, s. Gevolgtrekking, yr.
Illative, adj. Eerie gevolgtrekking aan-
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duidende. * —, s. Woord, dat eenegevolgtrekking aanduidt, o.
Illatively, adv. Bay gevolgtrekking.
Illaudabie, adj, (Iliaudably, adv.) Onprilselijk , OnloPliik.
Ill-boding, adj. Kwaadvoorspellend, On•
heilspellend.\
Ill-bred, adj. Slecht opgevoed,Onbeschaafd.
Ill-breeding, s. Slechte opvoeding ,Onbeschaafdheid, yr.
Ill-complexioned, adj. Van eene slechte
gesteldheid.
Ill-conditioned , adj. Slecht gesteld , In
slechten toestand.
Ill-contrived, adj. Slecht verzonnen.
Ill-designing, adj. Kwaad bedoelend.
Illecebrous, adj. Verleidelyk.
Illegal, adj. Onwettig , Wederregtelifk.
Illegality, s. Onwettigheid, Wederreg)telijkheid, yr.
co Illegalize, v. a. Onwettig makes.
Illegally, adv., zie Illegal.
Illegalness, zie Illegality.
Illegibility , s. Onleesbaarheid, vr.
Illegible, adj. (Illegibly, adv. )0nleesbaar.
Illegitimacy, s. Onwettigheid , Onecht,-held van geboorte, Bastaardij, yr.
Illegitimate, adj. Onwettig, Onecht van
geboorte, Bastaard.
to Illegitimate, v. a. Voor onwettig of
onecht verklaren (dengenen, Wiens onechte geboorte bewezen is).
Illegitimately, adv., zie Illegitimate.
Illegitimation, s., zie Illegitimacy.
Illeviable, adj. Onhefbaar.
Ill-faced, adj. Leelij k (van gezigt).
Ill-fated, adj. Ongelukkig.
Ill-favoured, adj. Slecht uitziende, Leeltilk,
Misvormd.
Ill-favouredness, s. Leelijkheid , yr.
Ill-footing, s. Onveilige weg, m.
Ill-gotten, adj. Op eene slechte wijze Ver.
kregen ; prov. — goods seldom thrive,
Onregtvaardig goed get* niet.
Illiberal, adj. Gemeene , Lags maniere::
of grondbeginselen hebbende, Onedel. *—,
Karig , Niet mild, Niet vrfigeyig.
Illiberality , s. Gemeenheid van manieren,
Laagheid van grondbeginselen, Ovoidheld. * —, Karigheid, yr.
Illiberally, adv., zie Illiberal.
Illicit, adj. Ongeoorloofd.
Illicitly, adv. Ongeoorloofd, Op cone on•
geoorloofde wizze.
Illicitness, s. Ongeoorlooftlhed, vr.
to Illighten, v. a. veroud., to Enlighten.
Illimitable, adj. Oubegrensbaar.
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Illimitableness, S. Onbegrensbaarheid,vr.
Illimitably , adv., zie Illimitable.
Illimited, adj. Onbegrensd.
Illimitedness, s. Onbegrensdheid , yr.
Illinition, s. Korst (eenerj vreemde stof
op delfstoiren), vr.
Illiteracy, s. Ongeletterdhei d , yr.
Illiteral, adj. Onletterlijk.
Illiterate , adj. Ongeletterd, Ongeleerd.
Illiterateness , Illicterature, s. Ongeletterdheid , Ongeleerdheid, yr.
Ill-lived, adj. Slecht levend.
Ill-luck, s. Ongeluk, o., Tegenspoed,
Kwade leans , yr.
Ill-minded, adj. Kwalijk pzind.
Ilinature, s. Kwaadaardigheid , Boosaardigheid, yr.
Illnatured, adj.( Illnaturedly,adv.)Kwaatiaardig , Boosaardig.
Illnaturedness, s. Boosaardigheid, yr.
Snoodheid.
Illness, s. Slechtheid. *
1 * , Ziekte, Ongesteldheil, yr.
Illogical, adj. (Illogically, adv.) OnloOnverstandig.
gisch. *
s. Strijdighezd met het gezond verstand, yr., Onlogische ,,o.
Ill-patched, adj. Invalfik zamengeflanst ;
fig. An — lie, Eene kwalilk zamengeflans:: leugen.
Ill-pleased, adj. Kwalilk tevreden , Misnoegd.
Ill-principled, adj. Slechtegrondbeginselen
koesterend.
DI-treated, adj. Mishandeld, Kwalik
behandell.
Ill-starred, adj. Ongelukkig.
Ill-shaped, adj. Misvormd, Wanstaltig.
Ill-spoken of, adj. In een kwaad gerucht.
to Illude,. v. a. Bedriegen, IYIzsleiden,
Begoochelen ; to - WITH Begoochelen
met.
to Illume , v. a. bil dichters, Verlichten.
to Illumine, v. a. Verlichten, Met lick:
Versieren.
voorzien. *
to Illuminate, v. a. Verlichten, Met itch:
voorzien. *—, ills in vreugde (de hutzen) verlichten , Illumineren. *—, Ver.
lichten, Den gees t van...opklaren.*—, Ophelderen, Du ideliiker maken.*—,prenten
.elfzetten, Kleuren.
Illuminate, adj. Verlicht. *
, s. Een
der Illuminati.
Illuminati , s. pl. Lichtbroeders, Lichtridders , Illuminaten, m. meerv.
Illumination, s. Verlichting, (zie to Muminate,) Illuminatie , yr.
Illuminative, adj. Verlichtend.

.elfzetter,
Illuminator, S. Verlichter.
(van prenten),
to Illumine, v, a. bil MILTON, POPE,
zie to Illume.
Illusion , s. Bedrog , o., Misleiding. *—,
inzond. Begoocheling (der zintuigen ), yr.
Illusive , adj. (Illusively, adv.) Bedriogelilk , B egoochelend.
Illusory, adj. Bedriegelijk.
to Illustrate , v. a. Verlichten, Helderder
i.maken. * , Verklaren , Oplielderen,
Duidelijker melon. *—,Beroemd maken.
Illustration, s. weleer: Verheldering, Ver.
lichting.*—, thans: Opheldering , yr.
Illustrative, adj. Ophelderend, Verklarend; — or , Verklarende.
Illustratively, adv., zie Illustrative.
Illustrator, s. Verfraailer,, m. , zie to
Illustrate.
Illustrious, adj. Beroemd, Vermaard,
TO, In achting bg.
Doorluchtig ;
Illustriously , adv., zie Illustrious.
Illustriousness, s.Beroemdheid,Doorluchtigheid , yr.
Illuxurious , adj. Ingetogen , zie Not
luxurious.
Ill-will, s. Kwaadwiiligheid, yr.
Ill-willer, s. Kwalill gezinde,na en Yr.
I'm, zamentr. voor I am.
Im , voorwoorden,die met 1, m ofp aanvangen, het zelfde als In, insep. prep.
Image, s. delfbeelding , Beeld, o., Beeldtenis , yr. * —, in het bijz. Standbeeld,
'neer biz.
o., of Schilderil, yr. *
m., Beeld, a.
4fgodsbeeld, o.,
to Image, v. a. Zich verbeelden; to TO, Voorstellen aan.
Image-maker. s. Beeldenmaker, rs.
Imagery, s. Zinnedike voorstelling, vs.
Beeldwerk, Schilderwerk , o. *—,
*
Hersenbeelden, o. meerv„ Inbeeldingen,
r.
me
erv. *—, B eeldrijkheid van s 1,yr.
y
Image-worship, s. Beeldendienst , yr.
Imaginable, adj. pat men zich verbeelden
lean, Denkbaar.
Imaginant , adj. bil BACON, Verbeeldend.
Imaginary, adj. Ingebeeld, Aileen in do
verbeelding bectaande.
Imagination, s. Verbeelding, Verbeeldingskracht. * — , Verbeelaing, Opgevarte
gedachte, yr. * , Verzinsei, Ontwerp, o.
Imaginative , adj. Rijk van verbeelding
Vindingrilk.
to Imagine, v. a. Zich verbeelden. * — ,
Vazinnen Uitdenken. - , Zichvoorstellen.
Imaginer, s. Verzinner,, Uitvinder,m.
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Iman s. pries ter der Mahon! rn., 'Man, na.
to Imbank , v. a. Inkken , Bettz;ke;z.
Imbankment , S.
, o. * —, IngeAfiet land, o.
to Imbarardize , v. a. bijI\JILToN, Does;
verbasteren of ontaarden.
to Imbathe , v. a. bij MILTON, Gehecl
baden , Tndompelen.
Imbecile, adj. Zwak van geest of ligchaarn.
to Imbecile, v. a, bij Gish. TAYLOR,
Verminderen , Verzwakken.
Imbecility, s. Zwakheid (van geest of
ligchaam) , yr.
Imbellic, adj. Onktshaft.
to Imbibe , v. a. Indrinken , Inzniqen ,
Intrckken; to- WITH, Doortrekken met;
fig. to — good principles, Goede grandbeginselen inzuigen.
Imbiber, s. Die of Dat inzuigt.
Imbition , s. Inzuiging , yr.
to Imbitter, v. a. Litter sunken; fig. to
— one's life, Iemand het leven verbitteren.
Imbitterer, s. Die of Dat verbittert.
to Imbody, v. a. Tot een ligchaain yet.eenigen , zie to Embody.
to Itnboil , v. 0. NI SPENSCR.,,zie to Rage.
Imbonity, s. bij BuRTuiv , Gebrek awn
goedheid, o.
to Imborder, v. a. bijMit,ToN, Begrenzen.
to Imbosk, v. n. Verbotgen liggen (als
in een Bosch ), Zich verschuilen. * — ,
v. a. ongebruik., Verbergen.
to Imbosom, v. a. In den boezesu dr,lgen;
fig. In het hart dragen , Liefhebben ;
to - IN, Sluiten
to Imbound, v. a. Insluiten.
to Imbrangle , v. a. bij HUDIBRAS, Perwarren.
Imbricated, adj. Over elkinder liggende
(zoo ale b. v. .dakpannen).
Imbricate, adj. Ingebogen Uitgehold.
Imbrication, s. Overelkanderligging. *—,
Uitholling , Yr.
to Imbrown, v. a. Bruin maken; to WITH Bruinen met.
to Imbrue , v, a Doorweeken , Door en
door tat sunken ; I.) Imbrued IN blood,
In bleed gedoo p t ; is.) Imbrued WITH
blood , Met bloed be ylekt. * ,
SPENSER , zie to Distil.
to Imbrute, v. a. & n. Beestachtig maken of warden,
to Imbue, v. a. Met eenig y acht doortrekken ; fig to — a child WITH good
principles, Ben kind goede grandbeginselen inprenten.

DIME
to Imburse, v. a. Van geld voorzien.
Imitability, S. .1rzrolgbaarheid. *
,
1Vavolgenswaardigheid ,
Imitable, adj. Narolgbaar ; — BY , Na
to volgen door. * — Navolgenswaardig.
Irritably, adv., zie Imitable.
to Imitate, v. a. Navolgen , Nabootsen.
s' —, 1Vamnken.
Imitation, s. NaYolging Nabootsing.
* —, Narnaking , yr,
Imitative , adj. Nigevolgd Aragebootet.
* — , Nabootsend ; Imitative arts, Beeldende ku listen , vr. meerv.
Imitator, s. .Navolger , Nibootser,, tn.
Immacu'ate, adj. (Immaculately, adv.)
Onbevlekt , Vlekkeloos , Zit/3'er.
Immaculateness, s. Vekkeloositeid , Zuly erheid , Reinheid , yr.
Irnmalleable, adj. Onsmeedbaar ; fig. Onto Immanacle v, a. Met handboefen
kluisteren , Paternosteren.
i
Immane, adj. bij SHeLTON, 1616, Pe rbazend groat.
humanely, adv. bij MILTON zie Monstrously.
Immanency, s. Inwoning , yr.
Immanent, adj. binionend, In het wezen
zelf gegrond.
Immanifest , adj. Niet openbaar.
Immanity , s. bij SHAKSP., eigenlijk
Grootte , Grootheid ; dsch in Jet gebruik:
Woestheid , Wreedheid Barbaarschheld , yr.
Immarcessible , adj. Onverwelkelifk.
Immartial, adj. Niet kridgshaftig , Onkrilgsli aft.
to immask , v. a. Vermommen, illaskeren.
Immaterial , adj. On c tofeliek. * — Ongewigtig , Niet wezenlijk, 0 nbelangrijk.
Immaterialist, s., zie Spiritualist,
Immateriality, s. Onstoirel,gkheirl, yr.
Immaterialized, adj. Onstofelijk.
Immaterially,, adv., zie Immaterial.
Immaterialness, s. Onstofelijkheid , yr.
Iminateriate, adj. bijBAC011, Oust ofelijk.
Immature , adj. (Immaturely , adv.)
Onrijp. * — , Onvolmaakt ,Onvoltooid.
* —, Ontildig.
Immatureness, Immaturity, s,
* —, Onvolmaaktheid Onyoltooidheid.
—, OntiJeligheid , yr.
Innteabilitv s. Ondoordringbaarheid, yr,
Immeasurable, adj. (Immeasurably, adv.)
Onmetelijk.
Immeasured, adj. Onmatig.
It/mechanical, adj. Onwerktu;gelijk.
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Immediacy, s. bij SHAKSP., Oniniddellfike Imminence , s. Dreigend gevaar,, o.
rnagt , yr.
I Imminent, adj. van eenig gevaar,, DreiImmediate , adj. (Immediately , adv ) gend, Over het hoofd hangend,Nakend.
Onmiddellijk Zondcr jets tusschen o- to Immingle , v. a. Ondereen mengen,
mends . , 0 nmiddellijk , 0 ogenblik- Er in mengen Vermengen, Vereenigen.
Imminution , s. Vermindering ,
kelijk.
Immediateness, s. Onmiddellijkheid , Os- using , yr.
Immiscibility, s. Onvermengbaarheid, yr.
genblikkelijkheid.
Ontstentenis van alle tusscl2enoorzaak,vr. Immiscible, adj. Onyerrnengbaar.
Immission , s. Inzending , (tegenst. van
Immedicable, adj. Ongeneselsile.
Immelodious, adj. Onwelluidendheid, zie Emission,) yr.
to Itnmit , v. a. Inzenden, Deem .n yloelUnmusical.
Immemorable, adj. Niet waard in het ge- fen Inspuiten.
heugen geroepen te svo: den , Ongedenk- Immitigable, adj. Onbewegelfik , Niet te
yerzetten.
waardig.
to Immix, v. a. Mengen, Vermengen.
Immemorial, adj. Van onheugelijke
immixable , adj. Onvermengbaar.
her, Onheugel-ijk.
Immemorially adv. Sinds onhetsgelae Immixed, adj. Onvermengit.
Immobility, s. Onbewegelfikheld , Onbetijden.
Immense, adj. (Immensely, adv.) On- weegbaarheid , y r. (yr.
meetbaar,, Onmetelijk groot.
Immoderacy, s. veroud., Onmatigheid ,
Immensity , s. Onmeteliike ruimte, On- Immoderate, adj. (Immoderately, adv.)
Onmatig.
metelijkheid , yr.
Immensurability,, s. Onmetel-Okheid , On- Immoderateness, s., zie het nicergebrulk.
Immoderation.
meetbaarheld , yr.
Immensurable, adj. (Immensurably, adv. ) Immoderation, s. Onmatigheid , yr.
Onmetelijk ,Ourneetbaar.
Immodest, adj. (Immodestly, adv. )
besehaamd,(ook in den zin van Onredelifk,
lmmensurate adj: weinig gebruikelijk,
Te veel y orderende). *
Ongemeten.
Onkuisch. *
to Immerge, v. a. Onderdompelen. * —, Veil, Onkuische taal voetend.
v. n. In het licht der zon yerschijnen. Immodesty, s. Onbeschaamdheid OnbeImmerit, s. Onwaardigheid, yr.
tameliikheid, yr.
Immerited , adj. weinig gebruikel., On- to Immolate, v.a. Offeren.*—,OpTeren.
verdierd.
Immolation, s. 0 ertng. * —, Opoffe
Immeritous, adj. bij MILTON, Onyer- sing, yr. * —, Offer, o.
dienstelijk.
Immolator, s. Offes aar,, m.'
to Immerse, v. a. Onderdompelen ; fig. Immoment, adj. bij SHAKSP., BeuzelachVerbergen ; 1.) to — one's self IN all tig, Ongewigtig.
sort of vice, Zich aan allerlei ondeugd Immomentons, adj. Onbeduidend, Ongeovergeven; 2.) He stood immersed WITH- wigtig.
IN the wood, XI' stond diep in het wood. Immoral, adj. Zedeloos.
Immerse, adj. BACON, Bedekt , Be- Immorality, s. Zedeloosheid, yr.
graven, Verzonken.
unmorally, adv., zie Immoral.
Immersion, s. Onderdompeling,,Indompe. Immorigerous, adj. Ongensanierd ,Onbeling. * —, Onderzinking, 17erzinking schaafd, Lomp.
(onder het water), yr.
Immorigerousness, s. Ongemanierdheid ,
to Immesh, v. a. blj GOLDSMITH, zie to Onbeschaafdheid, Lompheid, yr.
Emmesh.
immortification,s. Gebrek aankastliding,
Immethodical, adj.( Immethodically, adv. ) o.
Onboetvaardigheid
TeugelloosNaar geen vast rigtsnoer,, Ongeregeld , held , 1,1^.
Verward.
Immortal, adj. Onsterfclijk.
Imrnethodicalness; s. Gebrek aan orde, o., Immortality, s. Onylerfelijkheid , yr.
franorde, Vcrwarring , yr.
to Immortalize, v. a. Onsterfelijk maken.
to Immigrate, v. n. In een land trekken, * -, V. 11. bit Pop e, Onsterfelijk svorden.
(om er in te wenen).
Immortally, adv., zie Immortal.
Immigration , s. Intrekken o.
Immovability, zie Immovableness.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Immovable, adj. Onbeweegbaar ,Dat niet Impanatior; , s. Ms/ tilting in brood, yr.
lit zijnen stand geruktkanworden; fig. to Impanel, v. a. ills gezworene benoeOnivrikbaar,Standvastig,Onbewegeliik. ?Kell of oproetien.
*
, van goederen ,Onroet end, Must.
to Imparadize, v. a. .ells it! eery paradifs
Immovableness,
Onbeweegbaarhei d, brevet ' , Hoogct gclv4kig maken.
Onbewegelijkheid , Onwrikbaarheid Yr. Imparasyllabic, auj. Van on geilike lette
Immovnbiy, adv., zie Immovable.
greie
bninund, adj. bij BURTON, Onrein.
Imparity, s. Ongel;;kbeid, OnovereenImn , undicity, s. Onreinheid, Vuiiheid , kont, tigheid. *
Onej'enhe id (van
Onzindelijkheid, i'r.
get,71), y r.
Immunity, S. 0;:thoging,Vrifstelling,vr. to Impark , v. a. .3Nuiten 2 .g.'11;,erken,
*
, Burgerkjk of stedelijk voorregt , o. , ills in eon perk sla=te,.
Vridom,
; - FROM, Vrifizeid V 0 '12 . tto Imparl, v. a. Tüd hebben tot wederto Immure, v. a. Ommuren , Bemuren , ziid,che t egeling.
Insittiton, Opsluiten; I.) tO -IN , 01- Imparlance, s. Verzoek van uitstel year
*
;' 2.) to -- WITH, Bemuren eels, stag,
sluiten
,i;12 le sPleiten, on.
met ;
) to —
Bes /elite?, of Imparsooed, adj. ills
?ant be i estigd.
to Impart , v. a. Geyer!, Trestaan. *—,
Opslun
ite binnen.
Mededeelen (ook
de, zin van lickend
Immure, S. bij SHAKSP.,, Muur,, tn.
Immusical, adj. Niet muzikaal , zie Un- maken to—a thing TO One, Temand
lets Wedc de el en.
mus;cal.
Immutability, s. OnveranderMheid,vr. Impartial, adj. Onpart6ldig.
I mmutable, adj. (Immutably, adv.) On - Impartiality, s. Onpal tvargi'eld, yr.
Impartially, adv., zie Impaitiat.
verander;0.
Impartible, adj. Mededeelhaar.
Iminutation, S. Verandering , yr.
(>'r,
to Immure, V. a. Rene verandet trig waken -Impartment ,s.SHAKSP., friededeeling,
Impassable, adj. Von geened eisa tone of
in
i , Vera n deren .
Imp ,
001-spr.
, y r.; van h ; er : overtogt vatbaar. *
zie Impery ious.
büz. in ecnen kwagen zin Impassableness ,
Ondocttit ingbaarZoon,
, Du;veltie , he ld, or.
Ondcugend kind, 0. *
.Drommeltj e , o.; prov. When you speak Impassibility, s. Onvatbaarheid y ear eeniof the devil, his imps are near, Sp: eck gen schadelvken indruk.
Ongevoczijine schaduw is er al.
lighetd root 10 den.
van den duivel
Impassible,
adj.
Da
laatste
beteck.
is
Mans
nog
Onvatbaar
veer
eenigen
Aanm.
schadclid ken indruk
gebrvik.
?:!lee
Ongevociig 3700;, big lr^dera.
to Imp , v. a. verond. , Eaten. *
Impassibleness, zie
SITAIHP. en DRYDEN, Ye/ ooten ,
grooten,
O UT , Vcr
to Impassion, V. a. Rococo , Sterk aeon.
bij v oe g en ; to — O'
does ofbcw egen .
SPONSOR, OnvredeIni paca lole, adj.
Impassionate, aitj. Hevig aangedaan.*—,
eve r d.
to
' !,act, v. a. Stiff op elkander dr0- Gerceit'oos.
Impassioned, adj. tare t,g! e k.
, P a In en ii a 7,!Ten
uk , Indruk ,
Impar t , s.
Impassive, aej. Veer uincendige indrukIrropaint , v. a. LUSHAKSP.,zie toPaint. ken onvothaar.
to Impair, v. a. Sckenden , Beschadigen, Impassiveness, s. OnvathaarheldrooruitBederven , Benaaeeien. * — , v. n. Be- rendige indrukken et oorza4'en , yr.
derven, Slechter wot den.
Impasation, S. Marmergi ps , r.
to Impaste, V. a, Tot a'ecg kneden of
Impair, ac +j, O n g e p as,t Onvoegzaam.
,
deeg om i„ even.
impairer, s. Bcdelver,, Benadeeier, Be- maken. *
,
Dili opleggcn, Due
schadiget ,
Impatible , adj. Ovdt age
Impairment,. s. Becchadiging, yr.
OniOelifk,
Impalpability , s. Onvoelbaarheid , On- Onnitstaanbaar , Onultstaanitfk.
Impatience, s. Ongedvld , o. —,Ongetasthaarheid , vr.
Impalpable, adj. Onvoeibaar; fig. Zeerfiin. duldigheid, °n y e; dald igheici , yr.
ImpaPate, adj. in het broot tegenwool dig Impat,ent , adj. Ongednia;g ;
to lie—
AT ( the deal.h of a friend), Diep bedroefd
i ngesloten.
zun taco ( p ertflood van cei: rHend);
to Impauate, v. a. Ice brood insluiten.

IMP .1
2,.) to Be — FOR a thing, Z' er verlangend
'war jets wezen; 3.) to Be — OF , Niet:
kunnen verdragen 6f nitstaa3; 4. ) to
Be — UNDER, Ongeduldig zzjn Under, bij.
Impatiently , adv. Ongeduldig, Met ongeduld.
to Impatronize, v. a. In het bezit stellen;
to — one's self OF a kingdom Zich van
een koningrijk wester waken.
to Impawn v. a. Verpanden.
to Impeach, v. a. bij oude schrilvers :
Verhinderen , Beletten. * — , thans :
Bij regterliik gezag of OpenlA beschul&gen ; —one OF high treason , lemand
o)enlijk van hopg verraad beschuldiqen.
* —, In twijfel trekken.
Impeach, s. bij SHAKSP., Beletsel , o.
Openlijke beschuldtging , vr.
*
Impeachable , adj. Beschu;a'igbaar.
Impeacher, s. Beschuldiger,, tn.
Impeachment, s. veroud. , 1e hindering.
thans. Geregtelijke betchuldiging,vr.
to Impearj , v. a. Bepaarlen, Bepaarlen,
Bepeerlen.
Impeccability , s. Onvatbaarheid veer
zonde, yr.
Impeccable, adj. Niet in staat to zondigen.
Impeccancy, zie Impeccability.
to Impede , v. a. Vethinderen, Beletten.
Impediment, is. Pet hindering, y r., Beletsel , o.; — TO ,Beletsel veer, bij.*—,
Belemmering in de spraak, yr.
to Impediment , v. a. bijeenige outleschtVvets , zie to Impede.
Impedimental, adj. Verhinderend , Belettend. * —, De spraak belemmerend.
to Impedite , v. a. ongebruik. ,Hinderen,
Verhinderen, Beietten.
Impeditive , adj. Verhinderend, Belettend.
to Impel , v. a. Aandi ijv en , Viortstuwen,
Aanzetten; ) to one ON a thing,
Iernand op lets dringen ; 2.) to — one TO,
iemand aanzetten tot, one te.
Impellent , s. Aandri:vende magi, Yr. ,
Drang,
Impeller, s. ziands iiver,, Aandringer,, m.
to Impen , v. a. Opsluiien.
to Impend, 4. 11. Overlzangen; fig. Over
het hoofd hangers , Op handen zijn; to
- OVER, Hangen haven, Bedreigen.
I mpendence, Impendency, s. Overhanging;
fig. Naderi g , Na king Dreiging , yr.
Impendent , adj. Op handen Dreigend,
'
Spoedig to waciiten, Nakend.
Impenetrabilit y , s. Ondoorth inge !ijkheid;
verfig. Ondoorgt ondbaatheid (veer
stand
•
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Impenetrable , adj. Ondoordringelifie, Ondoordringbaar ; fig. Ondoorgrondbaar,,
Voor het verstond onpeilbaar. * —, Onbewegelijk , Hardvochtig ; I.) BY ,
Niet to bewegen door; 2..) - TO , Ondoordringbaar voor.
Impenetrableness, s., zie het meer gear.
Impenetrability.
Impenetrably, adv., zie Impenetrable.
impenitence, Impenitencv,s.Onboetraardzgheid, Verstoktheid, yr.
Im p enitent, adj. (Impenitently, adv.)
liardnekkig, Onboervaardig.
11110ennons, adj. Zonder vieugels , Pleagelioos.
to Imnpeople , v. a. Tot eene gemeente
vormen.
(dacht.
Imperate , adj. Met bewustheid ,Voorbeimperative , adj. ( Imperatively, adv. )
Gebiedend; van Kier, in de spraakk.:
The — mood , De gebiedende wijze ,
(dus genoemd als de tekennengevingvan
de wiismeentng des opt ekers , scnoon overigoals jcgens minderen een bevel, cloth
jegens gelijken eerie overreding , en ,fegens meet-del en een verzoek uitdrukkende .) y r.; It is— ON me to go, Het is
pligt to gaan.
Imperatorial , adj, Bevelend , Gebiedend.
Imperceptible, adj. Onbespeurkik , Osibespeurbaar; — TO ,Onmerkbaar voor.
Imperceptibleness , s. Onbespeurlijkheid,
vt. ; — TO , Onbepettrbaat held voor.
Imperceptibly, adv. , zie Imperceptible.
Impercipient, adj. Niet berpeurende.
Imperdibility,, s. ongebruik. , Onvetdelgbaarheid , vr.
Imperdible , ad.. ongebr. , Onverdelgbear.
Imperfect, adj. (Imperfectly , adv.) Onvolmaakt, Onvolkomen.
Im p erfection, s. Onvolmaaktheid, 07ivolkon2enheiti, yr.
Imperfectness, s., zie het meer gebruik.
Imperfection.
Imperforable, adj. Ondoorboorbaar.
Imperforate, adj. veroud., Niet doorboord.
Imperforated , adj. Osidoorboord.
Imperforation , s. Digtheid (van den achterste), yr.
Imperial, adj. Keizerlee; — chamber,
Rijkskamergeregt, o.; — city, Rij ksstad, ; — diet, RiJkselag, m.;
Keizer/oike waatdigneid , yr.—dignty, ;
— lil y , Wilae lelie,
, °pre!,
"
Vorcleiük.
magtig. *
Ienperiaiist, s. Keizerlijke, n.
linperia!ly
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Impetrate, adj. bij nude schrijvers,:Door
magi, y r.
Imperialty,, s. Diu/
verzoeken bekomen of verworven.
to Imperil, v. a. In gevaar brengen.
Imperious, adj. (Imperiously , adv. )Ge- Impetration, s. Vcrwerving , yr.
Gezag Impetrative , .adj. Door bidden verkrjjbiedend, Gezagizebbend.
geode,
aanrnatigend Gebiedend,
, Impetratory,, adj. Verwervend , VerkFilGezaghebbing.
Imperiousness , s.
gond.
Aanneatiging van gezag , vr.
Imperishable, adj. On yergankeluk. (vr. Impetuosit y , s. Onstutimghetd vr.
.- niper,shableness, s. Onve.-gankelijkheid, Impetuous , a1j. (Impetucusly,, adv.)
Onstuinsig, Gcweldig, iroMend.
Impermanence , s. Onbesienaigheid,
( en.
Impetuousness, zie Impctuosity.
selvalligketd, vr.
Prikke 1,
impermanent, adj. Onbestendig , Wissel- Impetus , s. prang ,
Impictured, adj. bij SPEN,ER
(vi.
vallig.
, Ingede ukt.
Impermeability,, S. Ondoordringbaarheid, decd. *
Impierceable , adj. Ohdoorboorbaar,, OnImpermeable , adj. Ondoo y dringbaar.
Impersonal , adj. in de spraakk., van doordringbaar.
werkwoorden, die enkel in den 3 pers. to Itnpierce, v. a. Indrukken , betoken.
Impiety, s. Goddeloosheid, yr.
gebezigd worden, Onpersooniiik.
impersonality, s. Onpersoonlijkheid, y r. to Impignorate , v. a. Verpanden ; to
one's self FOR. the actions of another,
Impersonally , adv., zie Impersonal.
to Impersonate, v. a. , zie to Personify. De daden van een' ander' voor
rekening neneen.
Personification.
zie
Impersonation,
Impignoration, s. Verpandi;,g , vr.
Imperspicuity,, s. Ondaideligheid y r.
to Impinge , v. n. Stooten , Bo t ,en; fig.
ImperspicuOus, adj. Onduideliik.
Impersuasible , adj. Nice to overreden , Strejdig zijn; to —ON, Ste jdig zün nee:.
to impinguate, v. n. bij BACON, Yet
Onoverreedbaar.
Impertinence , Impertinency, s. Onvoeg- nmken.
zaamheid, Ongepastheid , Vreeendhetd Impious, adj. (Impiously, adv.) Goddcloos.
aan de zaak. "—,Onbeechaamdheid, y r. Impiousness, s., zte Impiety.
Impertinent , adj..Ariet ter zaak diellemie, implacability, s Onverzoeni;Jkheid, yr.
Vreemd aande zaak, Ongepast; — TO , Implacable, adj. Onverz,en1::;k.
Implacableness, zie Implacability.
Vreemd aan, Niet behoorendettot.* —
Last'g i Overl3st aandoende , Onbe- Implacably, adv., zie Implacable.
to Implant, v. a. bpi-el:ten. * — (in
Onbeschaamde
,
s.
*—,
Impertinently, adv., zie Impertinent. ( y r. het gentoed) Inprenten; a. ) to — itt
I mplan tI mpertransibility, s. Ondow gankeijkheid, one, lemand inprenten ;
ed a kiss ON her lips , Ik de ukte een'
Impertransible , adj. Onduorgankeluk.
Onverzettelük
,
Onkus
op
hare
lippen.
imperturbable, adj.
implantation, s. Inplanting. *
, In.
wrikbaar.
Imperturbation s. Gemoedsrust, Kalrnte, prenting, yr.
implausible, adj. Onwaarschiinia , OnDeduce dhcid , y r.
imperiurbed , adj. Gelijkowedig , Kahn, aannemelijk.
Implausibly, adv. Onaannernellik , OnBedaard.
Impervious, adj. Ondoorgankeliik , On- waarschijniker wijze.
doordei'nge10, Ontoegaakehjk,Ondoor- to Impleach, v. a. bij SHAKSP. zie to
ingbaar ; — TO the air , Ondoor- Interweave.
dringbaar voor de loch: ;— TO the view, to Implead , v. a. Geregtelijk vervolgen,
Beschuldigen.
Ondoorzienbaar,, 0 ;Mow zigtig.
Imperviously, adv. Ondooldringbaar, , Impleader, s. Die geregtel0 veryolgt.
Implement, s. .danrulting,vr. ; ran bier
Zonder een' doorgang to verschafen.
Imperviousness, s. Ondoordringbaarhesid, de thans gewone beteek.: Gereedechap,
Gerei , Prerktuig , c.
Ondoordringelijkhei d, vu.
, VolInwletion , s. Opvulling. *
Impetiginous , adj. Schurftig.
Impetrable , adj. Verwerfbaar , Verwer- held, yr.
Implex , adj. Verward, Ingewikkad.
( door verzoeken).
to Impetrate, v. a. Verzoekenderwilze to Implicate, v. a. Inwikkelen ; to —
one IN a thing, Ietnand in lets wikkelen.s
verb ii gen , Verwerven.
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Implication, s. Inwikkeling, vr. *
Ingewikkeld gezegde, o.
Implicit, adj. Ingewikkeld. * —, Op
eene ingewikkelde WilZe to kennen geeven. Blind vertrouwende , Onb epaald,Onvoorwaardelijk ; An — faith,
Len onbepaald of onvoorwaardelijk geloaf; With — faith, Blindelings.
Implicitly, adv., zie Implicit.
Implicitness, s. Stilzwijgende gevolgtrekOnvoorwaardeliikheid, yr.
king.
Impliedly, adv. StilzwUgend , Door eene
st ilzwijgende gevolgti Wing.
to Implore, v. a. Sineeken, Bidden; to
— one FOR an answer, Ienzand ow een
Afinieeken.
antwoord smeeken. *
Implorer, s. Smeekeling, in. en yr.
Implumed, adj. Vederloos.
Implumous, adj. Vederloos, OngeveSerif , Kaal.
to Implunge , v. a. Indompelen.
to Imply, v. a. veroud., Betrekken,
Illede inwikkelen. * —, thans: Levat.
ten , Inliouden , Insluiten.
Impolarily, adv. weinig gebruik. c, Nice
iv de rigting der polen.
Impolicy, s. Onvoorzigtigheid, Onstaatkundigheid , yr.
Impolite , adj. (Impolitely, adv.) Onwellevend , Onbeschaafd.
Impoliteness, s. Onwellevendheid, Onbvschatifdheid Lompheid, yr.
Impolitic, adj. Onstaatkundig, Onvoorzigtig.
Impolitical, adj. veroud., zie Impolitic.
Impolitically, Impoliticly, adv., zte
politic.

Imponderable, adj. Onwcegbaar.
zie Imponderous.
Imponderous, adj. Geen tnerkbaar gewigt hebbende, Niet wegend, Ligt.
Imporosity, s. Volstrekte digtlieid (yen
vaste ligchamen, tegenst. van 171held ), yr.
Imporous, adj. Volstrekt digs, Geene
porien hebbende.
to Import, v. a. Invoeren, Van buiten's
lands in het land brengen; to— FROM
Paris, Van Barns invoeren.
to Import, v. a. Inhouden, Beteekenen,
, Van gewigt zijn
Beduiden. *
Be.
voor, Van belong zijn voor. *
trefen.
Import, s. Gewigt, Belting, o.
Importable, adj. Invoerbaar. *
veroud.,

Importance , s. Belangrijkhei Gewig-
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tigheid , y r. * bij SPENSER , Beteekenis , y r. *—, bij SHAKO?. zie Importunity.
Ii-nportant , adj. Gewigtig, Van belong ;
- TO, Gewigtig voor, Van belong veer.
* — bij SPENCER Onstuimig. * bij
SHAKSP Lastig.
Importontly, adv. Gewigtig, Belangrijk.
Importation, s. Invoer,,
Importer, s. Inreerder, in., Die van
buiten 's lands invoert.
Importless, adj. Van Been belong, Ongewigtig , Onbelangri)k.
Importunacy, S. bij SHAKSP. en B. JONSON, Dringen, Dringend verzeek, o.
Importunate , adj. ( Importunately, adv.)
Lastig, Dringenel.
Importunafeness, s. Lastige ofOnbescheideuce aandrang,
Lastigheid, yr.
to Importune , v. a. Lastzg yallen met
gestadig aanhoutlen; to — one wyrrt,
lemanar lastig vallen met.
Importune, adj. veroud. of dichterl.,
Lastig door
( Importunely, adv. )
herhaling. *
Te ongelegener tijd,
Ongelegen.
Importuner, s. Lastig menseh, "Ianbonder, tn.
Importunity, s. Herhaalde aanhouding
ow ices, yr., ..elanhouden, o.
Imposahle, adj. Op to leggen; — ON
one, Iemand op to leggen.
to Impose, v. a. Opleggen (hetzij ale
pligt als last); to — ON, UPON ,
a.) to — a thing ON (UPON), Iemand
lets opleggen; b.) to — ON (UPON),
Iemand bedotten, misleiden, bedriegen,
v. n. bij
*
ow den tuin
letterz. Opmssken.
Imposer, s. Oplegger, Die oplegt, m.
Imposing, adj. Bedriegend. *—, Indrukmakend. * , Statig, De frig, zie
Commanding.
of
Imposition, s. 0 plegging, y r. ; The
hands, De oplegging der handen. *
Lastoplegging , R — in scholen, Straftank. * Belas-‘
ting, sr., Strafiverk, o. *—,
y r., Bedrog, o.
Impossibility , s. Onznogehijkheid, yr.
TO one.
Impossible , adj. Onmogeliek ;
s. OnOninveliik voor iemand. *
megekike , o.
Onmogelijk
,
Met
geene
Impossibly, adv.
inogelijkheid.
Impost, s. Belasting, y r., Impost, m.;
- ON, UPON , Belasting op. *—, Ka-
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piteel eerier zuil, waarop het gewelf,
enz. rust, e:
to Imposthumate, v. n. Zweren. *
v. a. Met eene zweer of zweren bedekken.
Imposthumation, s. Zweren, o. *—, Zwering , yr.
to Irnposthume, v. n. & a. 5 zie to Imposthumate.
Impostor, s. Bedrieger,, (bijz. die zich
voor een' anderen persoon uitgeefts,)
Itnposturage, s. veroud., Bedrog, o.
imposture, s. Bedrog, o.
impostured, adj.-veroud., Bedriegelijk.
Imposturous , adj. veroud., Bedriegelijk.
Impotence , Impotency, s. Onvermogen ,
o. , Magteloosheid , Onmagt , y r. *
Onvermogen (tot y oortteling), o.
Impotent, adj. (Impotently, adv.) Mag.
teloos , Onmagtig. * —, Onvermogen
(tot voortteling.)
to Impound, v. a. Schutten, In eon'
schutstal of schutkooi opsluiten. * —,
Opsluiten.
Impracticability, s., zie Impracticableness.
Impracticable, adj. Ondoenlijk , Onuitvoerhik , Onuitroerbaar ; — FOR, Ondoenliik voor. * —, Onhandelbaar.
Impracticableness, s. AOntloenlijkheid ,
Onuitvoerlijkheid , Onuityoerbaarizeid.
*
Onhandelbaarheid yr.
Impracticably , adv. Onmogeliik.
to Imprecate, v. a. Verwenschen , Vervloeken.
Imprecation, s. Verwensching , Veryloeking , yr.
Imprecatory, adj. Verwenschend , Vervloekend.
to Impregn , v. a. Bezwangeren; fig.
Vervullen ; Words impregned WITH
reason, Verstandige woorden.
impregnable, adj. (Impregnably , adv.)
Onneembaar,, Onwinbaar ; fig. Onwrikbaar,, Onverzetteli/k.
to Impregnate, v. a. Bezwangeren, BeYruchten. * bij scheik., Verzadigen.
impregnate, adj. bij DRYDEN , Bezwangerd , zie Impregnated.
Impregnation, s. Bezwangering , Bevruchting. *— , bij scheik., Verzadiging , yr.
Imprejudicate, adj. bit BROWN, Onbey aoroordeeld.
imprescriptibility, adj. Onyerjaarbaarheld , yr.
Imprescriptible , adj. Onverjaarbaar.

nip"
to Impress, v. a. Indrukken, Inprenten ;
I.) to -ON, UPON, a.) A filrukken op
b. ) Drukken of Prenten in; He would
- UPON me generally that, &c, .11(>
wilde mij in het algemeen doenverstaan,
dot, enz.; 2.) to — a.) Stempelen met; b.) Vervullen met, boos.dringen van ; Imprtssed WITH this
idea, Van doze gedachte vervuld. *
Tot de krijgsdienst opligten. * —
Presses;.
— ,Stempel,
Impress , s. IndruA.'sel , o.
, zie Imm. * — , Motto, o. *
pressment.
Impressibility, s. Vatbaarheid voor indrukken , yr.
Impressible, adj. Voor indrukken yatbaar.
Impression, s. Indrukking, yr. * —,
Indruk , no. ; — on, Indr...1k op. * — ,
Gij drukk., Oplaag, vr., Druk ,
Impressive, adj. Indrukmakend. * —,
Voor indrukken vatbaar, Geyoelig.
Impressively, adv. Op eene indrukmakende wilze.
Impressiveness, s. Indrukmakende , o.
Impressment, s. Pressing, Gedwongene
ligring , yr.
Impressure , s. Indruksel , Teeken, o.
Imprest , s. Leening, y r., Geleend geld,
Voorschot , o.
Imprevalence, s. bij blob. HALL, Onvermogen om de overhand te krUgen, o..
Imprimatur, s. Verlof om to drukken, o.
Imprimery, s. veroud., Drukkerij. * ,
Drukkunst, yr.
Imprimis , adv. In de eerste plants, Ten
eerste, Eerstelosk.
to Imprint, v. a. Drukken, Stempelen,
Prenten , ilfdrukken; to — ON, a.)
ilfdrukken op ; b.) Prenten in. Aanm.
In plaats van on , yindt men some in,
dat echter minder aan te rodeo is. *—,
een bock, enz., Drukken.
Imprint, s. Opgave van den naam en de
woonplaats des drukkers , yr. * ,
Druk , rfl.
to Imprison v. a. In hechtenis semen,
Geyangen zetten.
Imprisonment, s. Gevangenis , Hechtents , yr.
Improbability , s.
Onwaarschi/nlijkheld , yr.
Improbable, adj. (Improbably, adv.)
Onwaarschlinlijk.
to Improbate , v. a. Arkeuren.
Improbation , s. ilfkeuring , yr.
Improbity, F. Oneerliikhezd , yr.
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improficiency,, s. ongebruik., Gebrek can
vorderingen, o.
Improlific, zie Emprolific.
to Improlificace , v. a. bliBitowN, Vruchtbaar maken , Berruchten.
Impromptu, adj. Voor de 'ouist gemaakt.
—, Extempore, o.
Improper, adj. (Improperly, adv.) Ongeschikt. *—, Onjuist, Onnaauwkeurig.
Improperty,, s. veroud. , zie Impropriety.
to Impropriate, v. a. Tot zijn' eigendom
maken, Zich toeeigenen; to — a thing
TO one's self, Zich lets toeeigenen.,
* —, inzond.(geestelijk goed)Aan een'
wereldlifken persoon geven.
Impropriate, adj. In de handers van wereldlijke personen overgegaan.
Impropriati on, s. Geven in de hantlen
van wereldliThe perronen. *
Goed ,
dat in de handers van wereldlijke persown is overgegaan, o.
Impropriator, s. Die zich jets toeeico.ent.
* —, Wereldliike persoon, die geesteliike
'
goederen in zijn bezit beefs, in.
impropriety, s. Ongepasti2ed,, Onvoegzaamheid , yr.
Improsperity,, s. Ongeluk, o., Tegenspoed , m.
Improsperous , adj.
Improsperously,,
adv.) Onvoorspoedig.
Improvable, adj. Voor verbetering vatbaar,, Perbeterbaar ; — BY, Verbeterbaar door.
Improvableness , s. Vatbaarheid voor
verbetering, yr.
to Improve , v. a. Verbeteren, Nader tot
volk.omenheid brengen. * —, v. 11.
Vorderen, Aannemen, Verbeteren, Varderingen maker; Voorwt gaan; I.) to
- IN Vorderen in; 2.) to - ON ,
Verbeteren aan.
Improvement, s. Verbetering. *
Vordering (ten goede), yr.; I ) — BY,
Voadering door; 2.) - IN, Vordering
in;
— ON , a.) Verbetering van ;
b.) Verandering van:
Improver, s. Verbeteraar, in.
Irnprovided , adj. bijSrENsza, Onvoorzien , Onverwacht.
Improvidence , s. Gebrek aan vooruitzigt
voorzorg, o., Zorgeloosheid,
Improvident adj. Zonder vooruitzigt of
voorzorg, Zorgeloos ; — OF, Niet op
zijne hoede tegen.
Improvidently , adv. Onvoorzigtig , Onbedachtzaam , Zorgeloos.

Improvision, s. bij BROWN , zie Improvidence.
Imprudence , s. Onvoorzigtigheid, yr.
Imprudent, adj. (Imprudently, adv.)
Onvoorzigtig.
Impudence , s. Onbeschaandheld , yr.
, adv.? OnImpudent ,_adj.
beschaamd. * —,Onkuisch.
Impudicity,, s. Zedeloosheid , Onkuischheld , Ontucht, vr.
to Impugn , v. a. Bevechten.
Impugnation, s. bish. HALL, Wederstand , m.
Impugner, s. Beveekter, Bestrifder, m.
Impuissance , s. Zwakheid , , Onverrnogen, o.
Impulse, s. Aandri ft , Aandrijving, yr.,
Aandrang, Stoat, m.; — FOR, Reden
tot, voor, Aandrang tot.
Impulsion, s. Werking van een in beweging zijnd ligchaarn op een ander
ligchaam. ,* A,Insporing voor den
geest ,.vr. , zie Impulse.
Impulsive, adj. Aandriivend,Aanzettend.
Impulsively, adv. Door drang , Met
aandrang.
Impunity, s. Ssrafeloosheid, yr.
Impure, adj. (Impurely, adv. ) Onzuiver.
Onrein ; fig. Onk.uisch. * —,
*
Onheilig.
Impureness, s., zie bet sneer gebruikel.
Impurity.
Impurity, s. Onzuiverheid. —, Onreinheid ; fig. Onkuischheid. —, Onheiligheid , yr.
to Impurple , v. a. Purperen, Purperverwig maken ; to — WITH, Rood
verwen of kleuren met.
Imputable, adj. Te wijten; — To, Toe
to schrifven can, Te wijten aan.
Imputableness, s. Het to wijten zijn,
Imputation, s. Woi:ing, ToeschrUving,
Aanrekening, Beschuldiging.
* —,
Berisping , y r., Verwijt ,,o.
Imputative, adj. Wilt-end. *--,Te wijten.
Imputatively, adv. Door toerekening.
to Impute, v. a. Wijten , Toeschrifven,
Attnrekenen,meestal van jets
kwaatis Aanwrijven, (verkeerdelifk)
Wiften, .Te laste leggen ; to --TO ,
Toeschrtiven of LVijten can.
Imputer,, s. Die wijt , toeschrijit to
Taste legt.
Imputrescible , adj. fiat niet verrotten
kan, Onvergankelijk.
In, prep. het bevat -zijn aanduidend,
hetzij met opzigt tot plants, aid of ge-
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tal ;
the room , In de kamer; Inadvertisement , s. veroud. , zie Inad
— eight days , In aclit dagen ; Two vertence.
times — ten, Tweemaal van tee Lien;
ffab,li,y,, s. Onvriendelijkheld , Stugin verdere betee,7‘:., als — the tame held , Ba cehherd , yr.
of, In den mar's van ; — comparison, Inafrdile, adj.Onvi iendeliik,Stug,Barseh.
Bij vezge li;;ki,p ; — Contempt,
Inaffectation, S. Ongedwougonheil , yr.
verachting ; AFell — body but Fick
Int;ffec,..ed , adj (Inailectedly, ads.) 12mind , Gezond taa7 ligchaenz, wear ziek gtdirungen.
van gee,t ; — the tact, Op fleeter dryad; Inaidable , adj. b pi SHAKSP.
Niet is
— obedience to you , Ow II to gehoor- helpers.
zamen. * weikw. gevoegd„ geefr Inalienable , adj. Onvervreemd,Var; -het d , ,araan onder e cheidene atriikende error: , Onvervreemdbaar of Ora,Rcheibeteekenissen, welke bij die weskit'. to delijk Van.
vinchz; zijn.
*
als onafieheid.', . Inalienablenass , s. Onvervreemdbaarvon; Z.. van zanzenstelli. ng behovdt het held ,
bij het we ' kw. vrelal de Ieteck. van het Inalimental , adj. Gees voedsel y e, schaf.Ned. In , dock he eft ook ?nen gmaal, bij je nde a Onvoedzfram.
bi.,Toegel. ;mainly. of bliw. incest altoos,
, adj. Onverlietwar.
due van het Ned. On ; zie r'e zamenget. lnainimibleness, s. Onvel
woorelea. Zie ook de Aanm. op En.
Inamorato , s. Verlierate,
Inability, s. Onvermogen, o., Onbe- inane, adj. IMel ,
s. Le*
kwaanzherd , yr.
digs ;ulnae (buiten de we, eld), vr.,
Inabstinenee , s. Onmatigheid, yr.
4,//, o.
Iliabuslvely, adv. Zonder ini,bru ; k.
Inanimate, adj., zie Inanimated.
Inaccessibility , s. Ongenaakbaa: held , i to Ii,animate, v. a. Pi) ! l oan E, Bezielen.
Ontoegankelükheid, vr.
Inanimated , adj. Onbezield , Levenloos,
Inaccecs;ble, adj. Ontoeganke10, Onge- Inanimation, s. DONNE Bezicling, "Yr.
raakbaar ; — To, Nlet to genaken Inanition , s. Ledigheid (der lig(hamevoor, Ongtnaakbaar voor. Aaiun. Hoe- lijke vale 's door gebrek aan voethel),
wel men, in pleats van to, ook somwiy- Zwakheid,
len for eantreft, verdient het laatste inanity, s. Ildelheid, Ledigheid, yr.
echter geese nayolging.
Inarpatence , lnappetency,, s. Gebrek
Inaccessibly, adv. Ontoegankelijk.
aan eetlust, o.
Inaccuracy , s. Onnaauwkeurigheid , y r. Inapplicability, s. Ontoepassel 6kheid, vr.
Inaccurate, adj. (Inaccurately, adv.) Inapplicable, adj. Diet aanwendbaar,,
Onnactuwkeurig.
Ontoepasseiiik.
Inaction, s OnwerAzaamheid, Werke- Inapplication , s. Traagheid, Luiheid,
loodheid, vr.
yr., Gebrek aan vlift , o.
Inactive, adj. (Inactively, adv.) Wer- Inapposite, adj. Ongepast, Onvoeg.zaam.
keloos.
Inappreciable , adj. Onfehatbaar.
Inactivity , s. Werkelooshei d, vr.
Inapprehens ■ ble , adj. Onverstaanbaar,,
to Inactuate , v. a. ongebruik., In bewe- Onbegrijpetilk.
ging brengen.
Inapprehensive, adj. Onoplettend, Onop;1, adequacy, s. Ongelvenredigdheid , On- mei kzaam, Onvel schii
evenredigheid , yr.
Inapproachable, ad j . Ongenaakbaar.
Inadequate, adj. (Inadequately, adv.) Inappropriate , adj. OugePast.
Inaptitude, s. Ongeschiktheid , OnbeOngeêvenredigd , Oneveni edig.
Inadequateness, s., zie het we/ gebruik. kwaamheid, vr.
Inadequacy.
Inagnate, adj. bi/CRANmErt., In het water
Inadequation , s. veroud. , zie Inadequacy.
Inaquation , s. ongebruik., Inkiving in
Inadmissible, ad,. Onaannemelük.
het water, yr.
Inadvertence, Inadvertency', a. Onop- Inarable, adj. Onbeploegbaar.
meakzaanzhei d , Achteloosheid, On,plet- to Inarch , v. a. hi. trzzni., Door zuiging
tent-Meld, vr.
inenten, Zuigen.
Inadvertent, adj. (Inadvertently , adv.) Inarticulate , adj. (Inarticulately , adv.)
Onopmerkzaam .dchteleo,,Onoplettend. Nietdtiidelijkafgedeeld in geluid , Niel
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gqijk woordklanken , Ongeartieuleerd.
* —, Onduidelijk uitgesproken.
Inarticulateness, s. Onduidelijkheid van
uitspraak, yr.
Inarticulation, zie Inarticnlatenesc.
Inartificial, adj. (Inartificially, adv.)
Onkunstig, Eenvoudig.
Inattention, s. Onoplettendheid, yr. ;
TO , Onoplettendheid op.
Inattentive, adj. (Inattentively, adv.)
Onoplettend, Onopmerkzaam.
Inaudible, adj. Onhoorbaar.
Inaugural, adj. Tot eene inwijding behoorende , Inwijdings
to Inaugurate , v. a. Inwijden.
Inaugurate, adj. Ingewijd.
Inauguration , s. Inwijding, yr.
Inauguratory, adj. Eene inwijding betreirende, Inwijdings
Inauration , s. VerguIding , yr,
Inauspicate, adj. bil Sir GEORGK BUCK,
zie Inauspicious.
Inauspicious, adj. Onheilspel tend, Van
ongunstig voornitzigt , 0,gunstig, Ongelukkig, (voorteekenen.
Inauspiciously, adv. Oeider ongunstigc
Inauspiciousness, s. Ongunstigheid, yr.
Inbeing, S. ky WATTS, Inzvn , o., Onafscheideli/ke wezenlifkbeid , sr.
Inborn, adj. Aangeboren, Ingeschapen ;
to Be— To, WITH, WITHIN one , Leyland aangeboren of inge,chapen Zijn.
Aanm. Het schijnt, dat to van de drie
voorzetselc de voorkeur verdient.
In brea tiled , adj. Ingeblazen, Ingeq.hapen.
Inbred , adj. Ingeschapen, ilangeboren ,
AratuurlUk. * — , Inlandsch, Inheemich.
to Inbreed, irr. v. a. Voortbrengen.
Inca , s. een Pern y . koning, Inca ., m.
to Incage , v. a. Kooijen , In eene kooi
siffiten. (yr.
Incagement , s. bijSHELToN,Opsluiting,
Incalculable, adj. (Incalculably , ad.v.)
Onberekenbaar.
In cal escence , In calescen cy , s. Warmwording , Beginnende warrnte , yr.
Incantation, s. Tooveri j (door zang),yr.
Tooyerformulier,, o.
*
Incarceration, s Vereeniging (van goederen) met den Roomschen Sto:4, yr.
Incandescence, s. Gleeihitte , yr.
Incandescent, adj. Gloeijend.
Incantatory, adj. Tooverend.
to Incanton , v. a. Tot een canton vormen.
Incapability, s. Onbekwaawheid , Ongeschiktheid, yr.; — TO , Ongeschiktheid
voor.
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Incapable , adj. Onbekwaam , Onbedreven,
Ongeschikt; OF , Ongeschikt tot or
VO0r,

Incapableness, s., zie Incapability.
Incapacious, adj. Bag 1Viet ruim ,Weinig kunnende inhouden.
Incapaciousness , s. Engte , y r., Gebrek
aan ruimte, o. , Ongeschiktheid om veel
te knnnen inhouden, yr.
to Incapacitate , v. a. Onbekwaam of
Ongeschikt makers; a. ) to — one FROM,
Iemand ongeschikt maken voor; 2. ) to
— one TO Iemand onbekwaans maken
ow te. *
KracZaeloos waken.
Incapacitation , s. Ongeschiktheid, Onbekwaamheid , vr.
Incapacity , s. Onbekwaamhei d , yr., Onvermogen , o.; a.) roR,Onverrnogen
tot, om ; 2.) - TO Onvermogen om te.
to Incarcerate, v. a. In de geyangenis
zetten, Ist hechtenis nemen.
Incarcerate, adj. Gevangen genet, 'Opgesloten.
Incarceration, s. Gevangenzetting, yr.
to Incarn, v. n. Vleesch zettenermaken.
* — , v. a. Met vleesch bedekken.
to Incarnadine , v. a. bij SHAK5?., Rood
verwen.
Incarnadine , adj. LOVELACE, 1640,
Vleeschkleurig.
to Incarnate ; v. a. Met vleesch bekleeded, Vleesch doen warden.
Incarnate, adj. Vieesch geworden. *
Geyleeschd.
Incarnation , s. Vleeschwording. * — ,
* ,
V1eeschzetting , Vleeschmaking.
bij eenige schrtívers , Vleeschkleur', yr.
Incarnative , adj. eleeschmakend. *
s. Vieeshmakend middel , o.
to Incase, v. a. Kokeren, Insluiten,
Omgeyen.
Incascellated, adj. fills in een kasteel
besloten.
Incatenation , s. Aaneenschake iing, yr.
Incautious, adj. (Incautiously, adv.)
Onvoorz7gtig, Onbedachtzaam.
Incautiousness, s. Onvoorzigtiglzeid, Onbedachtzaanaheid yr.
Incavated, adj. Uitgehold.
Incavation , s. Uitholling , yr.
to Incend , v. a. verouct. , Ontvlammen,
0 n ts te.k.en.
Incendiary, s. Brandstichter ; fig. Stokebrand , Aanstoker (van burgerlijke
onlusten), m. * —, adj. Brandstrchtend. * —, Ontstekend, Ont ylammend ;
fig. Oproerig.
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Incendious, adj., zie Incendiary. Aantn.
BACON, bij Wien die woord voorkomt.
heeft geene navolgers gevonden.
Incense , s. frierook, vi.
to Incense, v. a. Bewierooken m.
to Incense, v. a. Tot toorn aanzetten,
Verbitteren, Vertoornen; I.) to —one
AGAINST, Iemand yertoornen tegsn;
2.) to Be incensed AT, Vet bitterd
os er ; 3.) to tr.- one TO , Iemand (1612zetten, ophitsen tot.
Incensement, s. IIevige toorn, in., Verbittering, yr.
Intension, s. bij BACON, Ontsteking ,
Inbrandsteking, yr.
Incensive , adj. Opruijend, Oproerig.
Licensor, s. Stokebrand, m.
Incensory,, s. Wierookvat, o.
Incentive, s. Pribbel, Spoorslag, m.,
ilannicediging, Oprekking , yr.; — To,
a. ) Aansporing tot; b.) Aansporing voor
(iemand , one, om te, TO). *- adj.
Aansporend ; — TO , .dansporend tot,
Opweiekend tot.
Inception, s. Begin, o.
Inceptive, adj. Beginnend.
Inceptor, s. Beginner, ..dan yanger. *—,
Student, die een' grand nog suet volkomen bereikt heeft,
Incerasion, s. Bekleeding met seas, yr.
Incerative , adj. ilanblev end (gel ijk yas
Incertain , adj. (Incerta i nly, adv.) bij
nude sclzrtivers, zie Uncertain, adj.
(Uncertainly, adv.)
Incertainty,, s. veroud., zie Uncertainty.
Incertitude, s. Onzekeriseid,
Incessable , adj. veroud., zie Incessant.
Incessancy, s., zie Unceasingness.
Incessant, adj. (Incessantly, adv.) Onophoudelijk , Aanhoudend.
Incest , s. Bloedschande, yr.
Incestuous, adj. (Incestuously, adv.)
Bloedschandig.
Incestuousness, s. bish. HALL, Bloedschantligheid ,
Inch , s. tent lengternaat , twaalfde gedeelte van eels' voet, Duirn 171. ; fig.
Not an —, Geen' duim breed; sob:
Geen zier,, Geen spier; to Sell by —
of candle, Openbaar veilen; He is an
honest man every — of him , Hi./ is een
door en door eerljjk man; prov. An
breaks no squares, Zoo !MIMI(' zien ivy
islet ; GiE e him an — and he'll take
an ell , Geef hem een' vieger, en hij
neemt de Scheele hand.
to Inch, v. a., als : to OUT, filet kleine

maatjes toetneten , Karighik toebedeelen.
V. P. bij DRYDEN , Vset voorvoet
voortzakken of wiiken.
Inchastity, s. OnkuiscNield ,
Incited, ,adj. Duimen berattende.
Inch i pin , s. Gedarinte (van Herten), o.
Inchmeal, s. Stub van cent's; duim lung,
o. ; fig. By —, Al./ergs,
to Inchoate , v. a. Aanvangen, Beginners.
Inchoate, adj. Begonnen.
Inchoately , adv. In een' beginnenden
grand.
Inchoation , s. Begin, o., Aanvang,
Inchoative, adj. Aanvangend. * — ,
Eenen aanvang aanduidende.
to Incide , v. a. van shim, Verdunnen ,
Verdeelen.
Incidence, Incidency,, s. in de meetk.,
Val van de eene lifts op de andere , tn.
*- , Toeval, Geval,o.,Gebeurtenis, yr.
Incident, adj. Toevailig, Bi:ikoinend ; —
to human nature, De men,cheliike natuur eigen, *—, s Bijkomend geval, o.
*
Tusschenhandeling, vr.
Incidental, adj. BOkomend, Toevallig;
- TO, Eigen aan.
Incidentally, adv. T evallig.
Incidenrly,, adv. bij BACON , Bij gelegenheid.
to Incinerate, v. a. Tot aschrerbranden.
Incineration, s. Verbranding tot nssche,-r.
Incipiency, s. Begin, o., .daPvang,
Incipient , adj. Beginnend, AJ;srangewi.
Inc ; rcurrscrptib'e, adj. Onbegi ensbcfar.
Oni)ehoedzaamIncircumspection , s.
held , yr.
to Incise, v. a. Insnijden, Snijdcts of
Graveren
Incised, adj. Ingesneden.
Incision, s. In,nede , Insnijding, yr.
Incisive, adj. Insnijdend.
Incisor, s. Voortand , Snijtand, m.
Incisory,, adj. Insnijdend.
Incisure, s. Insnede , Insnijding , yr.
Incitant , s. bij DARWIN, Prikkel, m.,
Opwekking , yr.
Incitation, s.Aansporing, Aanzetting, yr.
to Incite, v. a. Aanzetten, Aanstoken,
Aansporen; to — To, Aansporen tot,
em te.
Incitement, s. Aansporing, Yr. ; — To,
Aansporing tot, om te.
Inciter , s. Die of Dat aanzet,aanspoort,
Prikkel. Spoorslag , in.
Incivil . adj. (Incivilly, adv.) zie het
thans alleen gebruikelijke Uncivil, adj.
(Uncivilly, adv.)
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Incoherence , Incoherency, s. Gebrek aan
incivility, s. Onbeleeldheld , vr.
Incivism , s. Gebrek aan burgerzin of zamenhang , o. , Ifiheid Yr. * —, Gebrek aan zamenheng , o., Ongerilmdvaderlandsliefde , o.
(Onzamenhangend.
held, yr.
to Inclasp , v. a. , zie to Clasp.
Incoherent,
adj. (Incoherently , adv. )
Inclavated , adj. Bevestigd.
Incolumity, s. bid IlowELL, 163o , Vela
Inclemency, s. Onbarmhartigheid. *
vr.
ligheid, y r.
Ruwheid (van het seder), yr.
Inclement, adj. Onbarmhartig. * —,van Incombustibility , s. Onbrandhaarheid ,
Incombustible , adj. Onbrandbaar ; — BY,
het weder,9 Ruw, Onstuimig.
Inclinable , adj. Geneigd , Genegen tot Niet te verbranden door.
lets ; — TO Geneigd tot, om te. Incombustibleness, s. Onbrandbaarheid,
Inclination , s. Neiging, Melling (naar Income , s. Inkomen , o. , Inkomsten, vr.
eenig punt). * —, van de magneetnaald, meerv. * —, weleer,, Tocvloeijing , Invr.
* —, Neiging , Geneigdheid. vioeijing (van het goddelUke
* — , Genegenheid, Toegenegenheid , Incoming , adj. bg BURKE ,Inkomende.
gkeid
Incommensurability,s.Ongelijksoorti
- FOR .Nerging,
Liefde , y r. ;
moat , Onmeetbaarheid , yr.
negenheid of Liefde voor; 2. - TO
Onmeetbaar.
Incommensurable,
adj.
Nezging tot , om te.
Inclinatory , adj. ( Inclinatorily,, adv.) Incommensurate , adj. Ongelijk3oortig
moat, Niel- met elkander k y nnende geOverhellend, Schuin , Schuinsch.
TO, Nice te meten tact.
to Incline , v. n. 0 verkellen , Hellen ; fig. meten worden ;
to -TO, Incommiscible , adj. Onmengbaar.
Overhellen, Genegen zijn ;
a.) Neigen tot, Overhalen tot; b.) Incommixture s. Onvermengdheid, yr.
Genegen zfin of Overhellen om te ; 2.) to Incommodate , v. a. weinig weer gc;br.,
to — TOWARDS Neigen naar. —, v. zie to Incommode.
a. W7enden , Rigten, Neigen ; to Be in- Incommodation , s., zie Incommodement.
dined TO evil, Tot het kwade geneigd to Incommode , v. a. Lastig
Incommodement ,
weinig meet in gezijn.
bruik, zie Inconvenience.
Incliner,, s. Hellende zonnewgzer,,
(Omvatren. Incommodious , adj. Ongemakkelijk, LasInclined, adj. Hellend.
to Inclip , v. a. hi SHAKSP. Onweven, tig ; — TO Lastig voor.
to Incloister, v. a. Kloosteren, In een Incommodiously, adv. Ongemakkelijk.
Incommodiousness , s. Ongemakkeigkklooster opluiten.
held, yr.
to Incloud, v. a. Be,volken.
to Include, v. a. Insluiten. * —, Be- Incommodity, s. verQud., OngeMak , 0.,
Ongemakkelijkheid, y r.
t held ,
vatten, Behelzen.
Incommunicability, s. Onmededeelbaaryr.
Inclusion, s.
Onmededeel)aar
;
Incommunicable,
adj.
OF
Met
Insluitend
;
—
Inclusive, adj.
Ingesloten , (in een — TO Nict mede te deelen aan.
inbegrip van. *
Incommunicably, adv. Op eene zoodanige
getal mede bevat).
Inclusively, adv. Er mede order bere. WI:1U dat lets nice medcgcdeeld kan
woi den.
pen , Inclusive.
Incommunicating , adj. Geenen omgang
Incoagulable , adj. Niet stolbaar.
Incoexistence , s. bij LOCKE Niet za- met elkander hebbende
Incommunicative , adi Ongezellig.
men bestaan, o.
Incommutanility,, s. Onveranderligeheid ,
Incog , zie Incognito.
Incogitable , adj. Ondenkbaar, Ongedacht. Incommutable , adj OnveranderiÜk.
Incompact , Incompacted , adj. Los,
lncogitancy, s. GedachteloosheM , y r.
Incogitant , adj. Gedachteloos, Onbedacht- Incomparable, adj. (Incomparab,y, adv.),
Onvergeliikeli/k.
zaam.
Incompas,ion , s. bij oude schrgvers, zie
Incogitantly,, ads'. Zander nadenken.
Incogitative , adj. Niet met denkvermo- Incompassionateness.
Incompassionate, adj. Onmedelgdend.
gee begaafd .
g
Incognito, adv. Incognito, Onder den Incompassionateness , s. Onmedellidendschgn van eenen mintieren rang ,(gelijk held, yr.
buiten 's lands te Incompatibility , s. Onbestaanbaarheid
vorsten gewoon
met elkander,, yr.
reizen ,) Onbekend.
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Incompatible , adj. Onbestannbaar met Inconcluding , adj. teen hew ifs opleverend.
elkander ; WITH, Onbestaanbaar met. Inconclusive , adj. ( Inconclusively, adv.)
Aanm. It plants van with komt to ook Nice besli ssend.
Inconclusiveness, s. On beclisscndheid, 1'7%
sons ',Wt.
Incompatibly, adv. Op seas onbestaanbare Inconcoct , Inconcocted, adj. Onverteerd.
Incompetence, Incompetency, s. Onbe- Inconcoction , s. On y erteerdheid , yr.
Inconcurring , adj. Niet overeenstemmend.
voegdheid , or.
vr.
Onwrikba.ir.
Incompetent, adj. Onbevoegd ; 1.) - FOR, Inconcussible ,
OnbeYoegd voor; 2.)
TO a. ) Onbe- Incondensibility , s. Onverdriffbaal acid ,
te ; b.) Ongeschikt voor, On- Incondcnsible , adj. On y erdik !mar, ?Viet
voegd
nit den start van dampoormigheid tot
bekn.watn tot.
Incompetently , ado. Onbevoegd , Onvol- dien eerier vloeistof te brengen.
Incondite , adj. Russ , Onregelmatig ,
doende.
Incomplete, adj. (Incompletely , adv. ) Onbeschaafd.
Inconditional , adj. veroud. , zie UnconOnooliedig,
ditional.
Incompleteness , s. Onvolledigl2eid ,
Inconditionate , adj. Onvoorivnardelifie.
Incompletion, s. , zie Incompleteness.
OnInconformable
, adj. Niet overeenkemstig
Incomplex , adj. Ingewikkeld. *
bestaande voorschriften.
zamenges telc!.
Incompliance, s. Oninsclzikkeliikheid, vr.; Inconformity. , s. Onovereenkomstigheid ,
WITI1 Ongehootznamhe:d ann.
vr.; WITH the church of Rome,
On. Gebrek ante o y ereenstemming met dc
Incompliant, adj. Oninsclzikkel
ke, k van Rome.
toegeyend.
(or.
Incomposed, adj. bilMILTON 5 THOMSON, Inconfused , adj. Nies verward.
Inconfusion , s. hi/BACON , Du iduelijkheid,
Vet stoord.
Incomposite , adj. Onzamengesteld, Een- Incongenial , adj. 0 tigelijksoortig.
Incongeniality , s. Ongelijksoortigheid, vr.
voudip;.
Incompossibility,, s. Volstrekte tegenstrif- Incongruence , s. Onbestaanbaat held. *
digheid , waardoor,, het tens mcgelijk Ongeslimdheid, yr. * — 5 Verschil , o.,
is,
Verscheidenheid , or. ; — TO Verschil
zunde , het andere onu,geliik
van of met.
I ncompossible , adj. Niet veld() moge,'
Incomprehensibility , s. Onbegrupelijk- Incongruent, adj., zie Incongruous.
Incongruity, s. zie Incongruence ; held , or.
Incomprehensible, adj. Onbegrijpelijk
TO Ongeliikheid ann.
Incongruous , adj. Onbestaanbaar; TO,
- TO, Onbegfilpelijk voor.
Incomprehensibleness, s. Onbegrfjpelijk- Onbesraanbaar met , Onge p ast voor,
Aanm. In pleats van to , bezigen latere
heid , or.
Ongeripnd.
Incomprehensibly, adv. , zie Incompre- schrijvers with. *
Incongruousl y , adv. , zie Incongruous.
hensible.
Incomprehension, s. Gebrek aan hevat Inconnection , s. Gebrek (tan art
Inconnexedly,, adv. Zonder zamenhang.
ting , 0. , Onbe yattelijkheid , vr.
Inconscionable , adj. Zonder de kennit
Incomprehensive , adj. Onomvattend.
Incompressibility, s. On yatbaarheid voor van goed en kwaael.
Inconsequence, s. Onjuistheid van gevolgzamendrukking , vr.
Incompressible, adj. Niet zamengedrukt trekking , yr.
Inconsequent adj. Zonder Paste gevolgkunnende worden.
tr
, Inconsequent.
Inconcealable , adj. Onverbergbaar,
Inconceivable, adj. OnbegrijpelOk ; — '10 Inconsequential, adj. Tot geene gevolgen
us, On begrijpelijk roar ons.
(yr. leidende. * –, Ongewigtig, Onbelangruk.
Inconceivableness , s. Onbegrilpelijkheid, Inconsiderable , adj. Onaanmerkelijk ,
Inconceivably, adv. , zie Inconceivable. Ongewigtig , Gering.
Ineonceptible , adj. bij HALE zie Incon- Inconsiderableness, s. Onaanmerkelijkheid,
Geringheid, or.
ceivable.
Inconcinnity ,
Gebrek (tan event edig- Inconsiderably, adv. , zie Inconsiderable.
Inconsiderate, adj. Onbedachtzaam ; —
heid of verhouding , o.
Gecnt gevolgtrekking OF OnoPlettend op.
Inconcludent ,
I Inconsiderately, ad v. , zie Inconsiderate.
opleverend, Niet bondig.
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Inconsiderateness, Inconsideration , s. Inconvincible, adj. (Inconvincibly, adv.)
Onovertuigbaar.
Onbedachtzaamheid, vr.
Inconsistence , Inconsistency , s. Onbe- Incony,, adj. veroud., Onwetend. * — ,
staanbaarheid,Onvereenigbaarheid; I.) s. veroud., Weetniet,
- BETWEEN Onbestaanbaerheid tus- Incorporal , adj. Onligchamel(k.
scilen ; 2.) - WITH , Onbestaanbaarheid Incorporality,, s. Onligchamelijkheid, yr.
Incorporally,, adv., zie Incorporal.
met. * —, Onbestentligheid, y r.
to Incorporate , v. a. Tot een ligchaarn
Inconsistent, adj. Onbestaanbaar ;
Inlejven ;
vormen of vereenigen.
WITH, Onbestaanbaar met.
of
'
INTO , (IN ,) Verbinden
Y.) to
Inconsistently , adv. , zie Inconsistent.
Vereenigen met , Iniijven in ; 2.) to-Inconsisting , zie Inconsistent.
Inconsolable, adj. (Inconsolably, adv.) copper WITH silver , Koper met zilver
v. n. Tot Oen ligchaam
vereenigen. *
Ontroostelijk , Ontroostbaar.
Inconsonance , Inconsonancy , s. Wan- worden , Zich vereenigen ; to wii H ,
Tegenstf ijdigheid , y r. (sons INTO ,)Zich vereenigen met.
klank , tn. *
Inconsonant, adj. Wanluidend. * —,Te- Incorporate, adj. ongebruik. , Onligcha, VereeIngeliffd. *
nzelijle. *
ijdig.
genstroidig,
Inconspicuous, adj. Niet in het oog val- nigd , Vermengd.
Incorporation , s. Vereeniging tot den
lend, Onmerkbaar.
Inlijving , vr.; 1.) —
Inconstancy, s. Qnbestendigheid , On- ,ligchaam. *
INTO, Toetreding tot, Deelnemingaan;
standvastigheid , yr.
Inconstant, adj. ( Inconstantly , adv.) On- 2.) - WITH , Vereeniging met.
bestendig, Veranderlijk ,Onstandvastig. Incorporeal , adj. (Incorporeally, adv.)
Onligchamelijk , Onstoffeli/k.
Inconsumable, adj Onverteerbaar.
Inconsummate , adj. Onvoltooid, Onvol- Incorporeity,, s Onligchamelijkheid, Onstoffelijkhezd , yr.
eindigd.
to Incorpse, v. a. bij SHAKSP. zie to
Inconsumptible , adj. Onverteerbaar.
, Incorporate.
Incontarninate , adj. Onbeviekt. *
Incorrect, adj. Onnaauwkeurig. *
Zuiver,, Echt.
Incontestable , adj. (Incontestably, adv.) bit oude sehrilvers , Onbeteugeld.
Onbetwistbaar,, Ontegensprekel0, On- Incorrection , s. Onnaauwkeurigheid,yr.
Incorrectly , adv. Onnaauwkeurig.
tegenzeggelijk.
Incontiguous, adj. Met naast elkander Incorrectness , s. Onnaatzwkeurigheid,vr.
Incorrigibility , s. , zie Incorrigibleness.
gelegen.
Incontinence , Incontinency, s. Ontuch- Incorrigible , adj. Onverbeterlijk.
tigheid ,Wulpschheid, Onkuisehheid,vr. Incorrigibleness, s. Onverbeterliikheid,vr.
Incontinent, adj. Ontuchtig , Wulpsch, Incorrigibly , adv. , zie Incorrigible.
Incorrupt , lncorrupted, adj. Onbedorven,
, adv. veroud. ,
Onkuisch. *
OnbedorNiet verrot of vergaan. *
*—, s. Onkuische, Wellusteling , m.
ven van zeden.
Incontinent,
adj.
incontinently,, adv. , zie
I n corruptibility, s. Onbederfbaarheid, yr.
* , veroud., Dadela, rianstonds.
Incontracted , adj. Onzamengetrokken , Incorruptible, adj. Onbedcrfbaar.
yr.
Incorruption, s. Onbedorvenhei
Onverkort.
Incontrollable, adj.( Incontrollably, adv.) Incorruptive , adj. Onbederfelijk ,Onvergankelijk.
Onbedwingbaar, zie Uncontrollable.
Incontrovertible, adj. (Incontrovertibly, Incorruptness, s. 5 zie Incorruption.
to
Incrassate , v. a. Verdikken; I. ) to —
Onbetwistbaar.
adv. )
, BY , Verdikken door 5, 2.) to — INTO ,
Inconvenience , s. Ongelegenheid. *
Verdikken tot ; 3.) to WITH, VerdtkLastiglzeid, yr.
ken met. *
v. n. Verdikken *, Dik
to Inconvenience, v. a. Lastig vallen.
lvorden.
Inconveniency, s., zie Inconvenience.
Inconvenient, adj. (Inconveniently, adv.) Incrassate , adj, Verdikt.
Incrassation , s. Verdikking, yr.
Lastig.
Ongelegen. *
8.
Inconversable , adj. bij MO RE, Ongezellig. Incrassative, adj. Verdikkend. *
Inconvertible, adj, Onverwisselbaar.*—, Verdikkend middel, o.
Onveranderlj,k; — INTO, Niet to ver- to Increase, v. n. Grooter warden, Toenemen , ziangroeflen; to — UPON one ,
asederen
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Toenemen bij. * , v. a. Grooter maken, Incultivated, zie, Uncultivated.
Verineet deren , Vergrooten; to — To, Incultivation s. Onbebouwdhei d , vr.
Inculture , s.
Vermeerdo en of Vcrgt ooten tot.
oude schrl:/vers , zie inincrease, s. Aangroeijing , A3nwassing , cultivation.
Toeneming , y r. , Wnssen ( der maan ), Incumbency , s. Opeenlig.qen. * —, Bezitten van kerkelUk3 1. :1,1CO 311S ten
"l amas , A .ngroei , m.
increaseCtil , adj. b SHAKSP Rijk, Over- Pligt , m., Vrpligting , yr.
vloedig.
Incumbent , at-J. 01,1 g:?,.end Liggend op;
,Vermeerderaar, fig It is a duty — ON (UPOA)ine , Hot
Increaser, s. Vergrooter,
Increate , adj. bu dichters , zielncreated, is een pligt , die op mil rust. * —, s.
Bezztter van geestekik geed, m.
Increated, adj. Ongeschapen.
to Incur, v. a. Belden, Ondergaan.*—,
I n credibility , s. Ongeloofelijkheid , yr.
Zich op den hals Mien. * —, v. n. boor
Incredible, adj. Ongelootekik.
den geese komen , Inval:en , Vooi fromen;
Incredibleness, s. , zie Incredibility.
I.) to -INTO the senses , Order de Zi1lincredibly, adv. , zie Incredible.
incredulhy , s. Ongelooyigheid, vr,,
nen vallen ; 2.) to--- TO the e y e, La
Incredulous, adj. Ongeloovig , 1Vzet ligt het oog vallen , Zich aan het ocg vertoonen.
geloowend.
Incredul,usness , s. Ongcloovigheid , vr. Incurable , adj. Ongenesellik , Ongeneess. Ongenesek;ke zzeke , m.
Incremable , adj. .4/ BROWN, Niet door briar. *
let y uur,
vertee, baar , OnYerbrandbaar. Incurableness, S. , zie Incurability.
Increment , s. Aanwassing ,ziangroe(,ing, Incurably , adv., zie Incurable, adj.
Toeneming , vr. * , Aanwas , flan- Incuriosity , s. bij oude sob &Tars , zie
Incuriousness.
groei ,
a. ongebruik. , Bekfiven, Incurious, adj. Onachtzaam,Onoplettend.
to Increpate ,
Incuriousness , s. Onoplettendheid,
Berhpen.
crepation , s. Berisping, y r., Verwijt, o. .teloosheid , yr.
Incursion, s. Koval, (van eene vilandetVke
Increscent, adj. Toenemend.
strooppartij,) m.
1,.cruental , adj. ongebruik., Onbloedig.
to Incrust, to Incrustate, v., a. Bekorsten, to Incurvate, v. a. Buigen, Krom buiOmkorsten ; rn — WITH, Omkorsten met. gen.
Incrustation, s.Bekonting,Omkorsting,yr. to Incurve , v. a , zie to Incurvate.
, GeIncr sallizable, adj. i7oor geene kristal- Incurvation , s. lirombuiging. *
bogenheid. *
chiy eii,g vatietr.
, Bilging, sr.
to Incubate, v. a. Op (b.v. ef:eren)zitten , Incurvity, s. Gebogenheid, Kromheid, yr.
Bi oeden.
to Indagate , v. a. ongebruik. , Ultvor;then.
incubation, s. Breeding, vr.
lneuhicure, s. ongebruik. , zie Incubation. Indagation , s. ongebruik. , Uityorsching,
Incubus, s. (pl. Incubuses, incubi,) Navorsching , y r. , Onde, nook, o.
Indagator ; s. ongebr. , Onderzoeker,, m.
N.,chtmel rie yr.
to Inculcate , v. a. (Door vermaningen) to Indart , v. a. bfi SHAKSP., Inschieten,
inprenten ; to—something ON one, Is- Instralen.
mana lets Fnprenten , inscherpen of op to Indebt , v. a. In schulden steken.*—,
het genred drvA.ken. Aanm Men bezigt Verpligten, Onder verpligling brengen.
ook li'Ci to in plants van on. Aanm. Doze beteekenissen zo't het wuord
Inculcation, s. Inboezeming , Inprentivg, hebben , indien het in gcbrvik ware.
Indebted, adj. Schulden hebbe72d , Sc l,u1g V n.
Ins c h erpi n,
Inculpable, adj. Onbeschuldigbaar,, On- dig. * — , Verschuidigd , 17e:
he/bend voor jets ; ) to Be — N. a targe
beri:TelÜk, Onschuidig,
Inculpableness, s. Ouberispelij kheid, vr, sum, or TO a high ame,unt Veel schul.
I, culpabl y , adv., zie Inculpable.
dig zUn , Groote scion den hebben ;
)
to Inculpate , v. a. Berispen , Beschuldi- to Be — To one FOR. a thing, Jets aan
gen.
iemand versch p laigd
.
Indebtment , s. bij nzon. HALL , Tcestand
Inculpation , s. , zie Criniination.
L.cuipatory, adj. .Detisiend , bescnutd1- aewenen
scnulaen acert , m.
decency, s.
, 051.11CUIC aej.

bij THOM.7.0N Ovbe.:iou-Ad.

Ltameli,hheld ,7.
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Indecent, adj. (Indecently, adv.) Onwel- I
voegelijk , Onbetamelijk.
Indecidnous, adj. Niet af'Vallend , Onvergankelijk. * , De bladen niet verliezende groen , Met aanblijvende
bladeren.
Indecimable, adj. Tiendvrij.
indecision , s. Besluiteloosheid,vr.,
felen , o.
Indecisive, adj. Niet 'beslissend, Waftlend; — OF the question, De vraag niet
beslissend.
Indec,sively, adv. Zander iets to beslissen.
Indeclinable, adj. Onverandet
*
Onverbuigbaar.
Indeclinably, adv. Onveranderlijk , Bestendig.
Indecomposable , adj. Onontbindbaar
Onoplosbaar.
Indecomposableness, s. Onontbindbaarheld, Onoplosbaarheid , yr.
Indecorous , adj. (Indecorously, adv.)
Niet voegende , Onbehoorlijk , Onwe voegelsjk, Onbetamekik , Onvoegzaam.
Indecorum , s. Onwelvoegelijkheid , yr.
Indeed, adv. Waarlijk, der daad. *—,
Wel is waar,, Wel.
Indefatigable, adj. Onvernmeid , Onvermoeibaar. yr.
Indefatigableness, s. Onvermoeibaarneid,
Indefatigably, adv. , zie Indefatigable.
Indefatigation , s. bij aside sehrajvers ,
Onvermoeidheid , yr.
Indefeasible, adj. Onveranderkik , Onherroepelijk.
Indefeasibility, s. Onveranderlijkheid ,
Onherroepelijkheid, yr.
Indefectibility, s. Onverwelkelijkheid ,
Onvergankelijkheld , yr.
OnverIndefectible, adj. Onver
gankelfik.
Inclefective, adj. Niet gebrekkig,Volledig.
ludefeisibility, s. , zie het beter gespelde
Indefeasibility.
Indefeisible, adj, zie het ,beter gespelde
Indefeasible.
Indefensible, adj. Onverdedigbaar.
lndefensive , adj. Onbeschut,Onverdedigd.
Indeficiencv, s. Volkomenheid , Volledigheld, yr.
Indeficient , adj. Volkomen , Volledig.
Indefinable, adj. 0 riverkiaarbaar.
Indefinite, adj. Onbepaald.
—, in de
spraakk.,N;et bepalend,.zligerneen;Thearticle, Bet diet bel,alende of algemeene
lidwoord.*—,Onmetelijk ,(in.den iunneren zin van Zeer groat, Boven menschetij-
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ke bevatting groot, schoon niet ten eenenmale zonder grenzen).
Indefinitely, adv. Onbepaald, zie Indefinite.
Indefiniteness, s. Onbepaaldheid, yr.
Indefinitude, a. Onbepaald groot-e (duel:
eindige ) menigte , Verbazende vienigte, yr.'
Indeliberate, Indeliberated, adj. Onvoorbedacht.
Indelibility, s. Onuitwischbaarheid , vr.
Indelible, adj. (Indelibly, adv.) Onuitwisschelijk , Onuitwischbaar. * ,
weinig gebruik., Onvernietigbaar.
Indelicacy , s. Onkiessehheid , vr.
Indelicate, adj. (Indelicately, adv.) Onkiesch.
Indemnification, s. Schadeloosstelling,
Schadevergoeding. * —, Verzekering,
y r., Waarborg, on.
to Indemnify, v. a. Scbadeloos stellen.
* —, \Tegen verlies of schade waarborgen , Verzekeren.
Indemnity, s. Schadeloosheid.
*
Straffeloosheid , yr.
Indemonstrable, adj. Onbewijsbaar.
to Indent, v. a. Getdnd mafren , Intanden , Kerven. * —, v. n. Zigzagovilze
loopen. * —, Eenen troop sluizen, Een
yes drag aangaan ; so - warts, a.)
Een contract aangaan met ; b.) Invatten in; c.) Zigzagswijze loopen met.
Indent, s.
yr.
Indentation, s. Kea f; Insmiding. * —,
Golving , yr.
Indentment , s. veroud., zie Indenture.
to Indenture, v. a. poor een contract
verbinden. * bij soda schriivers
Insnijden , Tanden ; oak: Rimpe len ,
lironsen. * , v. n. HEY WOOD, 1635,
Zigzagswifze loopen.
Indenture , s. Verdrag , Contract, o.
*
Leerbrief,
Independence, Independency, s. Onafhankelijkheid , yr. ; — ON his , parents , Onajhankelijkheid van zijne
ouders.
Independent, adj. Onafhankeliik ;
is — ON his parents FOR his, &c.,
Ilij is onafhankel0 van zijne ouders
wegens zijn , enz. Aanm. Hoewel on
best met de analogic overeenkomt , bezigt men echter in plants daarvan ask
wel from en of, welk laatste het voorzetsel on sneer -en nicer verdringt. *
a. lid van zekere sekte , die beweer; ,
des; zt:i van geene ke, kekke gemeente
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afLangt , Independent, m. *—, adj.
De independenten betrefende.
Independently , adv., zie independent.
Indeprehensible, ally . Onuitrorschelijk.
Indeprivable , adj. Onroojbaar.
Indescribable, adj OnLeschrijfelfik.
Indesert, s. Verdienstelooshei'd, vs.
Indesinent , adj. Onophoudelijk,
zaam ,
Indesnently, adv. Onophoudelijk.
Onverdelgbaar.
Indestructibility , s.
held, yr.
Indestructible, adj. Onverm'elba q r ; BY , 1Viet te verde/gen of te vernielen
door.
indeterminable, adj. Onbepaalbaar.
Indeterminate, adj. (Indeterminately ,
adv.) Onbepaald.
Indeterinined, adj. Onbepaald.
Indetermination, s. OnL7 epaaldheid, yr.
Indevote, adj. 141 BCNTLY, Latium/ ,
Onverscizillig.
Indevoted, adj. Ongrnegen.
Indevot:on, S. Ongodvruchtigheid , yr.
Indevout, adj. Ongoth't
IndevAitly, adv. 29 ,nder god3vrucht,Onverschillig.
Index, s. (pl. Index, s) fritzer. * —,
ilandwijzer. * Vow ste *—,
Inhoud, (tafel van den lee ilotal tens
boeks,)
, (pl. Indices) i3 de
stelk., EaTonent , ri.
Indexical, adj. Den vorm van ten' index
hebbende.
Indexterity, s. Onbehendigheid , Onhandigheid , vr.
Indian, adj. Indisch. * —, Oostindisch ;
— ink, Oostindisehe inlet,
India-rubber, s. Vcderh(Irs , o. , Gomme
elasiique , Caoutchouc , yr%
Indic a nt, adj. ziantoonend.
to Indicate, v. a. ilantoonen , Aanw/
zen , Aenduiden.
Indication, s Aantoo p ing Aanwijzing
Adnduiding, vr. * — , Kenonerk (eerier
ziekte, enz.,) o.
Indicative, Aantoonend , Aanavib
zend, ilanduidend. *—, in de spraAk.,
The — mood, De aantoonende wiize;
That is — of prudence , Dot avijst roarzigtigheid can.
Indicatively , adv. Aantoonend , Volgens
de- aantoonende wifze.
Indicator, s. Die of Dat aansvijst Janwvzer,,
Indicatory, adj, AaniNfzend.
Indite , s. be BEN JONSON zie ludex.
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to Indict , v. a. Schuldtgverklaren (nag
eerie ,trafbare mi , daaa). * (ran de
groote jury , Schrifte/ijk) bescholdigen ;
to -- one Fort a thing, lemand van lets
beschuldigen. Aanai. In carder e bet.eekenissen wordt het ;bans to Indite ge•
schreven.
Indictable, adj. Besehuldigi,aar.
Indicter, s. Bekchuldiger,
Inflictive, adj. Ajgekoudigend. * , Ver.
klaard.
Indiction ,
Verklaring ,
vr. *
Viiftienfaarki lag, m.,
dictie, yr.
Indictment, s. Schrifteliike aanklagt van
de groote jury, vr.
Indifference , Indifferency,, s. ()nye,.
schilligheid; — FOR, Onverschilligheld se-er. Anon. Zoo to boyen tor
niet de voorkeur rerdienen? * —, Onpartijdigheid ,
Indifferent, adj. Onverschillig; — TO ,
Onverschillig roor,, onare,n:. *—, On.
part dig.
Middelmatia, Nice best.
Ind i fferently , adv. Onve;-scpillw. *
,
—, Tameli/k.
Indigence , indigency, s. Nooddruftigheld , Arinoede , vr.
Indigene, s. Inbcorling ,
Inlandsch
dier of gcwas , 0.
Indigenous, adj. Inlandsch , Inheemsch.
Indigent , adj. Noddruf t g , Gebrek lijdeed; — OF , Misdeeld of Vera token van.
Indigent, adj. bij eenige oude schrilvers
zie Indigested.
Indigested, adj. Niet verteerd , Onverduwd.
, Niet rijp voor ettering.
*
Onbekookt. *
Niet in be/tourWee orde geschikt.
Indigestible, adj. Onverduwbaar, Zwaar
orr te verteren;
Onduldiclar.
Indigestion , s. Ongesteldhcid der niaag,
Gebrekkige spilerte, lug, * —,
zie Dvspepsy; fig. Onbekooktheid , yr.
to Indigicaie, v. a. Aanw4izen , Met den
ringer aa;:wilzen , ilantoon,m.
Indigitation , s. AanwUzing met den ringer , Aantooning, vr.
Indign, adj. bij SPE1JSER,
AKSP., Onwaardig , Schandelijk.
Indignance, s. bij SPEBS ER
zie Indignation.
Indignant, adj. Verontwaardigd , Toor.
nig, Gebeigd; i.) — AT, Verontwaardigd over ; — TJ (see), Verontsvaardigd tc (zien).
Indignantly, adv. Met veront
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indignation , s. Verontwaardiging , yr. ;
- AT , Verontwaardiging over. Aanm.
Het schijnt, dat men omtrent een' persoon AGAINST bezigt , als: There was
great
AGAINS r Israel.
to Indignity, v. a. bij SPENSER, Met
verachting beliandelen.
Indignity, s. Schanddaad. *—,
handeling Beleediging , yr.
Indignly , adv. Onwaardiglijk , ScheinIndigo, s. Indigo, m.
Indigo-plant, s. indigoplant , vr.
s. Traagheid, yr.
Indiligent, adj. Traag , Lui.
lndiminishable, adj. bij MILTON, 03verminderbaar.
Indirect, adj. Schuirirch, Niet regtlijnig.
* — , Zedelingsch, Niet rtg.19treekch ,
Van ter zijde. * , Nice voord,3 vuist,
Langs slinksche wegen.
Indirection, s. Schutnschheid , yr. *—,
bij SHaKsp., Omwegen, m. meerv.,
Siinksch gedrag, o.
Indirectly, adv. Schuin; fig. Van ter
zifde , Zijdelings.
Indirectness, s. Schuinochheid. * —
Slinkschheid , Oneerlijklaid, yr.
Indiscernible, adj. Onbe.cpeurkjk ;
TO
the observer, Onbemerkbaar voor den
svaarnemer.
Indiscernibleness , s. Onbemerkbaarheld , vr.
Indiscernibly, adv:, zie Indiscernible..
Indiscerpihility , s., zie

bility.

Indiscerpible, adj., zie Indiscerptible.
Indiscerpibleness, s., zie Indiscerptibleness.
Indiscerptibility, s. Onscheidbaarheid
Onoplosbaatheid, yr.
Indiscerptible, adj. Onscheidbaar, Niet
vaneen te scheiden, Onoplosbaar.
Indsscerptibleness, s., zie Iudiscerptibility. Aanm. Hoewel Indiscerpible, enz.
minder voorkomt, dan Indiscerptible,
enz., verdient het echter de voorkeur.
Indisciplinable , adj. Door geene tucht te
verbeteren, Onhandelbaar.
Indiscoverable , adj. Onzigtbaar.
Indiscovery,, s. ongebruik., Verborgenheld , Onontdektheid, yr.
Indiscreet, adj. (Indiscreetly, adv.) Onbedacht , Onbezonnen.
Indiscrete, adj. Onbescheiden, Ononderscheiden.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Indiscretion , s. Onbedachtheid. *
Onbescheiden.
Indiscriminate , adj. Ononderscheiden.
Indiscriminately, adv. Zonder onderscheid.
Indiscriminating, adj. Geen onderscheid
makende , Onhepaald.
Indiscrimination, s. Gebrek aan onderscheiding, o.
Indispensability, s. Onvermijdelijke floodzake4kheid,
Indispensable, adj. Onvermijdelijk noodzakelijk ; — TO, Onm.Filmar voor.
Indispensableness, s., zie Indispensability.
Indispensably, adv., zie Indispensable.
to Indispose, v. a. Ontstellen , Voor het
gebrnik, ongesclzikt maken, * Ongesteld maken, Ziek maken. * —, Ongenegen makei 4.; 1.) to — *OR, Onmaken voor ; 2.) to — TO,
Ongenegen maker; tot; 3.) to — TOWARDS , Ongunstig sternmen omtrent.
Indisposed, adj. Ongenegen. * — Ongesteld.
Indisposedness, s. Ongenegenheid. * —,
Ontsteldheid, Ongeschiktheid , yr.
Indisposition , s. Ongesteldheid , OnpasOngenegenheid, yr.;
selijkheid. *
- TO, TOWARDS, Ongenegenheid lot,
Afkeerigheid van.
Indisputable , adj. Onbetwistbaar , Ontegensprekelijk.
Indtsputableness, s. Onbetwistbaarheid ,
Ontegensprekekkheid, yr.
Indisputably, adv., zie Indisputable.
Indissolubility, s. bnontbindbaarheid.
* —, Onophetbaarheid,vr.
Indissoluble, adj. Onontbindbaar; a.)
by heat, Door geene hitte op te loosen ;
2.) - INTO water, In geen water op
te to-sen.
IncEssolubleness, zie Indissolubility.
Indissolubly, adv., zie Indissoluble.
Indissolvable, zie Indissoluble.
onderIndistinct, adj. Niet naauv
scheiden, Verward,
Indistinctibiz adj. bff. WARTON, Niet te
onderscheiden.
Indistinction, s. Verwarring, vr., Gebrek aan onderscheiding , o.
Indistinctly, adv. Onduidelijk. * —,
Zonder onderscheid.
Indistinctness, s. OnduidelOheid , yr.
Indistinguishable, adj. Niet te onderOnbeduidend , Gerneen.
scheiden. *
30
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Indisturbance, s. Kaltnte, Gerustheid, yr.
to Indite, v. a. In de pen zeggen,Voorzeggen, Dicteren. * — , Opstellen ,
Sartiven.
Inditer, s. Dicteerder. *— Opsteller,
Steller, Schrijver,, m.
Individable , adj. Ondeelbaar.
Individed , adj. Ongedeeld , 0 nyerdeeld.
Individual, adj. Ondeelig. *
Opzich
zelf. * —, s. Enkel wezen, Indiyidu,
0., Enkele persoon, m. of zaak , yr.
Individuality, s. Ondeeligheid, yr. *—,
Eigendommelijk bestaan o.
to Individualize, v. a. 4fzonderen, Indiyidualiseren.
Individually, adv. Afzonderlijk. *—
Onverdeeld.
to Individuate, v. a. Van anderen van
de zelide snort onderscheiden; I.) to FROM Onderscheiden van ; 2.) CO INTO, Onderscheiden in.
Individuate, adj. Ongedeeld.
Individuation , s., zie Individuality.
Individuity, s. Ondeeligheid, yr. *
Eigendommelijk bestaan, o.
Indivisibility, s. Ondeelbaarheid, Onverdeelbaarheid , yr.
Indivisible, adj. Ondeelbaar, Onverdeelbaar.
Indivisibleness, s., zie Indivisibility.
Indivisibly, adv. , zie Indivisible.
Indivinity, s. ongebruik., Ongodde10heid ,
Inducible, adj. Onleerzaam, Onvatbaar
voor onderwijs, Dons,
Indocile, adj. Onleerzaam.
Indocility, s. Onleerzaarnhei'd , yr.
to Indoctrinate , v. a. Lceren, Onderli*Ze/J.
Indoctrination, s. Leering, yr., Onderwijs, o.
Indolence, Indolency, s. Smarteloosheld. *—, Loomheid, Luiheid, Logheid,
Werkeloosheid , Vadzigheid, Vaddigheld , yr.
Indolent, adj. (Indolently, adv.) Smar.
teloos. * — , Loom, Lui, Log, Werkeloos , Vadzig, I7addig, Traag.
Indom,lble , adj. veroud., zie
able.

Indomitable , Indomptable , adj. Ontemboar , Onbeteugelbaar,, Onhandelbaar.
Indorsable, adj. Dat gandosseerd kan
werden.
to Indorse , v. a. Op den rug van een'
wissel of ander geschrift teekenen, Endosseren.
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Inclorsee , s. Geêndosseerde , nt.
Indorsement , s. Endossement , 0.
Indorser, s. Endossant , vs.
indraught , s. Baal, Golf, y r., Inham , m.
o Indrench , v. a. Weeken , Net yocht
doortrekken, Overstroomen; fig. Begraven.
Indubions, adj. ZViet twiffelachtig, Zeker.
Indubitably, adj. Ont , viitelbaar, OngetwtVeld, Duidelijk , Klaar.
Indubitableness, s. Ontwiffelbaarheid,
Zekerbeid, yr.
Indubitable , adv. On twiffelbaar , Zonder
twigrel , Ongetwijfeld.
Indubitate, adj. bo, BACON, Ongetwijfeld.
to Induce, v. a. Nopen, Genergd maken,
Aansporen ; to — TO , a.) Aansporen
OM te ; b.) Brengen tot. * Al:
leiden , Bij wize van gevolgtrekking
, Met zich brengen,
voorstellen.
Verootzaken , Te weeg brengen.
Inducement, s. Aanleiding , Beweegoorzaak, Bewe ,greden, yr. ; — To, a.)
Zanleiding tot ; b.) Verleiding tot.
m. * - - VerleiInducer, s. Vet
ding, vr., Aandoksel , o.
Te
Inducible, adj. Af te leiden. *
wecg to brengen.
to Induct, v. a. Inleiden , Inbrengen.
* — , In het werkelt:tk bezit stellen van
kerkelijke inkomsten , Installeren, Bevestigen ; to — INTO an office, In een
ambt installeren.
Inductile, adj. Onbuigbaar, Onrekbaar.
Induction , s. Inleiding Inbrenging.
* —, Bezitnerning van kerkelijke
Gevolgerekking (be afkomsten. *
oude schriivers,
leieling), yr. *
Voorrede , yr.
Inductive, adj. Nopend, Aanleiding gevend, Bewerkend ; a.) — or, Boyerkende ; 2.) - TO, Leidende tot, _Ver.
leidende tot.
Inductively, adv. Bj' wifze van gevolgafleiding.
trekking
Inductor, s Die eon' ander' in een geestelijk ambt bevestigt of installeert.
to Indulge, v. a. Inwilligen , Toestaan.
*—, Zich overgeven aan ; 1.) to —
IN , (wanneer het eerie gewoonte is,)
als He indulges his children IN amusements, Hij stoat zijnen kinderen vermaken toe ; He indulges himself IN
drunkenness, Ilij gee ft zich aan dronkenschap over; 2.) to — something TO
one, (veroud.) Iemand iets toestaan ,
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vergunnen ; 3.) to - WITH, (wanneer
hetgene, dat men zich of anderen toestaat, enkel dingen zijn ,) als : He
indulged himself WITH a glass of wine,
Hij gebruikte een gins wijn ; He indulges her WITH dogs, birds, , HI
staat Naar honden , vogelen, enz. toe.
*—, v. n. buiten gebruik , Zich overgeven; I.) to — IN, Zich overgeven
aan; z) to — To, Toegevend zijn
omtrent. Aanm. Indien to Indulge IN
nog mogt workmen, is daarbif one's
self verzwegen.
Indulgence , Indulgency, s. Inschikkelijkheid , Toegevendheid. * Te ,groote
toegefelfleheid, Dwaze involging. * —,
Gunst, yr. * —, bij R. Cath., Aflaat,
m. ; I.) - IN, Verslaafdheid aan ;
2.) - TO , InschikkelÜkheid jegens.
Indulgent, adj. Toegefelijk , Inschikkelijk ;
OF, Zich overgevende aan.
*
Gunstig , Geneigd.
Indulgential, adj. De allatenbetreffende.
Indulgently, adv., zie Indulgent.
Indulger, s. Die inwilligt of toestaat,
Inschikkelijk mensch, m.
to Indurate, v. n. Verharden, Hard warden. *—, v. a. Harden, Hard maken;
fig. Verharden, Ongevoelig maken,
Verstokken.
Indurate, adj. veroud., Verhard , Ver.
stokt.
Induration, s. Verharding; fig. Ver.
stoktheid , yr.
Industrious, adj.
Ifverig , Vlijtig ,
Naarstig, Werkzaam, Never; TO,
a.) ItIverig ons te; b.) Vindingrilk in
(ondeugd, vice).
Industriously, adv. Vlijtig, Ifverig.
* —, Met voordacht of opzet, Opzettelijk.
Industry, s. Ifyer,, m., Vlijt. *
,
Nilverheid, ludus'trie , yr.
Indweller, s. Ittwoner,, m.
Indwelling, s. Inwoning, yr.
Inebriant, adj. Dronken Makend, Bedwelmend. * —, s. Bedwelmend lets,
(b. v. opium,) Middel ter bedwelmitig, o.
to Inebriate, v. a. Dronken sunken.
* —, v. n. ongebruik., Dronken worden.
Inebriate, s. bij DARWIN, Dronkaard, en.
Inebriation, s. Dronkenschap, yr.
Inebriety, s. Dronkenschap, yr.
Inedited, adj. Onuitgegeven.
Ineffability, s. Onuitsprekelilkheld , Onzeggeliikheid, yr.
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Ineffable, adj. (Ineffably , adv.) Onuitsprekelijk , Onzeggelijk.
Ineffective , adj. Wet keloos , Zander
kracht.
Ineffectual , adj. Krachteloos , Zonder be.
hoorlOe uitwerking., Werkeloos, Vruchteloos ;
TO, Buitenstetat om te.
Ineffectually, adj. Vruciiteloos , Te vergeefl.
Ineffectualness, s. Krachteloosheid , yr.,
Gebrek aan behoorlifke uitwerking , v.,
Vruchteloosheid , yr.
Ineffervescence, s. Niet-opbruising, yr.
Ineffervescent 5 adj. Niet opbruisend.
Inefficacious, adj. Geene uitwerking
doende, -Onwerkzaam.
Inefficaciousness, s.. zie Inefficacy.
Inefficacy, s. Krachteloosheid , y r., Gebrek aan behoorlijke uitwerking, o., Onwerkzaatnheid , yr.
Inefficiency, s. Krachtelooshei d , Werkeloosheid , yr.
Inefficient, adj. Krachteloos , Werkeloos.
Inefficiently, adv. Zander working.
Inelaborate, adj. Onuitgewerkt, Ondaorwrocht.
Inelegance, Inelegancy, s. Onbevalligheld , Onsierlijkheid.
Inelegant, adj. (Inelegantly, adv.) Onbevallig, Onsierlijk.
Ineligibility, s. Onverkiesbaarheld, yr.
Ineligible, adj. Onverkiesbaar.
Ineloquent, adj. (Ineloquently, adv.)
Onwelsprekend.
Ineluctable, adj. Wet to ontworstelen
Onontworstelbaar,, Onyertnijdelijk.
Ineludible, adj. Niet to ontduiken of le
yerijdelen.
Inept, adj. Onnoozel, Dom,Onbekwaam.
Ineptitude , s. Onbekwaamheid , Ongeschiktheid , yr% ; TO , Onbekwaatnheld of Ongeschiktheid voor.
Ineptly, adv., zie Inept.
Ineptness, s., zie Ineptitude.
Inequal, adj., yerdrongen door Unequal.
Inequality, s. Ongelffkheid. * — , Oneffenheid van getal. * , Onberekendheld voor eenige tank , yr. ; — To ,
a.) Ongelijkhetd (tan ; b.) Ongese ,111held veer.
Inequitable, adj. Onbillijk , 0 lregtvaardig.
Inermous , adj. in de plantk., Zanier
stekels , Ongewapend.
Inerrability, s. Onfeilbaarheid, yr.
Inerrable, adj. Onfeilbaar.
Inerrableness, zie Inerrability.
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Inexpiable, adj. (Inexpiably, adv.) Dat
Inerrably,, adv., zie Inerrable.
niet geboet lean worden, OnuitwischInerringly , adv. Zonder te dwalen.
Inert, adj. Log , Bewegingloos , Traag. bear,, Onverzoenlo)k.
Inertia, Inertion, Inertitude, s. Traag- Inexpiably, adv. Onverzoenlijk.
Inexplainable, adj. ongebruik. , zie Exheld, Onbewegelijkheid, yr.
plicable.
Inertly, adv., zie Inert.
Inexpleably, adv. bil SANDYS , zie In
inertness, s., zie Inertia.
satiably.
to Inescate, v. a. Door aas lokken; fig.
Inexplicable, adj. °ny e, klaarbaar.
Aanlokken, Verlokken.
Inexplicableness, s. OnverAlaarbaarInescation, s. Verlokking, yr.
held, yr.
Inestimable, adj. Onschatbaar.
Inestimably, adv. Onschatbaar, Boven Inexplicably, adv., zie Inexplicable,
Inexpressible, adj. (Inexpressibly, adv.)
mate, Uitermate.
Ineviclence, s. ongebruik., Onzeker- Onuitdrukkelijk.
Inexpressive, adj., zie Ineffable.
held , yr.
Inevident , adj. Onduidelifie, 0 nblijkbaar. Inexpugnable , adj. Onwinbaar,, OnverInevitability, s. Onvermijdbaarheid, On- meesterbaar.
Inextinet, adj. Onuitgebluscht.
vermiidelijkheid, yr.
Inevitable, adj. Onvermijdbaar, Onver- Inextinguishable , adj. Onnitblusschelfik.
Inextricable, adj . Onontwarbaar, Onopmijdelijk.
losbaar.
Inevitableness, s. , zie Inevitability.
Inextricableness, s. Onontwarbaarheid,
Inevitably, adv., zie Inevitable.
Onoplosbaarlseid , yr.
Inexact, adj. Onnaauwkeurig.
Inexcusable, adj. Onverschoonlilk , On- Inextricably, adv., zie Inextricable.
to
lneye, v. a. bij tuinl., Oculeren.
vergefelijk , Ale: te verontschuldigen.
Onverschoonlijk- Infallibility, s. Onfeilbaarheid , yr.
Inexcusableness, s.
Infallible , adj. Onfeilbaar.
held , yr.
Inexcusably, adv. Onverschoonlijk, On- Infallibleness, s., zie Infallibility.
Infallibiy, adv., zie Infallible.
vergefelige.
to infame, v. a. bet MILTON, zie to
Inexlsalable, adj. Onuitwasembaar.
Defame.
lnexhausted , adj. Onuitgetut.
Infamous, adj. (Infamously, adv.) InInexhaustible , adj. Onuitputtelijk.
/earn
, Eerloos.
Inexhaustibleness , s. OnuitputtelijkInfamousness, Infamy, s. Eerloosheid, yr.
held , yr.
Infancy, s. Kindschheid_ * — , IVIinInexhaustive, adj. Onvitputtelijk.
derjarigheid , yr.
Inexis , ence , s. Niet-bestaan , o.
Infandous, adj. HOWELL, 1628, AllerInexistent, adj. Onbestaande.
Inexorability, s. Onverbiddelijkheid, yr. afsehuwelijkst.
Inexorable, adj. Onverbiddekk ; — To, Infangthef, s. Voorregt van zekere beeren , om een' binnen hun leengevangen'
Onyerbiddela voor.
Inexorableness, s. Onverbiddelaheid, yr. dief te mwen rigten, o.
Infant,
s. Kind, o. *—, Ninderjarige,
Inexorably, adv., zie Inexorable.
Inexpectation, s. Toestand van hem, die m. en y r. * —, adj. Jong,leugdig.
Infant, s. in Spanje en Portugal, elke
geese verwachting keep , m. .,.
zoon des konings buiten den erfgenaam
Inexpected, adj. Onverwacht.
der kroon, Infant, m.
Inexpectedly, adv. Onverwachts:
Inexpedience, Inexpediency, s. Ongele- Infanta, s. in S p anje en Portugal, princes van den bloede, Infante, yr.
genheid, Ovgeschiktheid, yr.
Inexpedient , adj. Ongelegen, Onge- Infanticide, s. Kindermoord. * —, Kindermoorder,, m.
schikt.
Inexperience, s. Gebrek aan ondervin- Infantile, adj. Kindsch, Kinderlijk.
ding , o., Onervarenheid , yr.; — OF, Infantine, Infantlike, Infantly, adj.
Kinderlijk , Kindsch.
Onbedrevenheid in.
Inexperienced, adj. Onervaren, Onbe- Infantry, s. Vaetvolk, o., Infanterie, yr.
to
Infarce , v. , a. HARVEY, Pullen,
dreven.
Inexpert , adj. Onbedreven, Onervaren, Opproppen.
Infarction, s. Hardliivigheid, yr.
Ongeoefend ; — IN , Onbedreven in.
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Infatuate, adj. bij nude schrijvers, zie
Infatuated.
to Infatuate, v. a. Zot waken, Verzot
op iets waken, Verdwazen ; to Be infatuated wrrH, Verzot zijn op.
Infatuation, s. Verzotheid, yr.
Infausting, S. BACON , Ongelukkigmaking, yr.
Infeasible, adj. Ondoenlijk.
Infeasibleness , s. Ondoenlijkheid, yr.
to Infect, v. a. diansteken, Besmetten ;
Infected BY , Besmet door; 2.) to W/TH Besmetten met.
Infect, adj. veroud., zie Infected.
Infecter, s. Besmetter, m.
Infection, s. Besmetting, yr.
Infectious, adj. (Infectiously, adv.)
Besmettelijk.
Infectiousness, s. Besrnettelijkheid, yr.
Infective , adj. Besmettelijk.
Infecund, adj. Onvruchtbaar.
Infecundity , s. Onvruchtbaarheid, yr.
Infelicity, s. Ongeluk, o.,Rampspoed,m.
to Infer, v. a. (Eon voorstel nit een
antler) afleiden, Opmaken; to FROM , !If Leiden of Opmaken nit.
Inferable, adj. .rif to leiden ; — FROM,
to leiden nit.
Inference, s. Afleiding (nit een vroeger
voorstel), Gevolgtrekking, yr.
Inferible , adj. , zie het meer gebruikel.
Inferable.
Inferior, adj. Lager (in plaatsing, in
rang , in waarde). *—, Minder,
Ondergeschikt; — TO, Beneden, Geringer dan, Onder. * — , s. Mindere,
in. en yr.
Inferiority, s. Minderheid, yr.
Infernal, adj. Helsch; The — stone,
De helsche steen , Lapis infernalis, m.
Infernally, adv. Helsel, ilfschuwelijk.
Infertile, adj. Ouvruchtbaar.
Infertility , s. Onvruchtbaarheid, vr.
to Infest, v. a. Verontrusten,Teisteren,
Onveilig maken, Storen; to - WITH,
Kwellen of Plagen met.
Infest, adj., zie Infestuous.
Infestive, adj. Niet vroliik, Trcurig.
Infestivity, s. Treurigheid, yr.
Infestuous, adj. veroud., Verderfela.
Infeudation, s. Inbezitstelling, Beleening , yr.
s. OngeInfidel, adj. Ongeloovig. *
loovige , in. en yr.
TrouInfidelity, s. Ongeloof, o. *
(poriEn).
weloosheid , Ontrouw, yr.
to Infiltrate, v. n. Indringen (door de
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Infiltration , s. Indringing, yr.
Infinite, adj. Oneindig.
Infinitess, s. Oneindigheid, yr.
Infinitesimal, adj. In het oneindige verdeeld.
Infinitive, adj. in de spraakk. : The —
mood, De onbepaalde wijze.
Infinitude, anfinity, s. Oneindigheid, vr.
Infirm, adj. Zwak, Van ligchamelijke
kracht beroofd. * , Zwak van gees:,
Besluiteloos. * Onvast, Onbestendig; — OF purpose , Trankelbal.
to Infirm, v. a. RALEGH, Krachteloos
waken.
Infirmary, s. Ziekenhuis , o.
Infirmity, s. Zwakheid. *—, Ongesteldheld Onpasselijkheid, yr.
Infirmness, s. Zwakheid, yr.
to Infix, v. a. Inzetten, In lets vast
waken.
to Inflame, v. a. Ontvlammen; Inflamed TOWARDS, Ontvlamd voor ; 2. )
to - WITH, Ontvlammen door, voor,,
met. * , Verzwaren, Vergrooten.
* —, Verbitteren. *
Vurig maken,
Eene ontsteking veroorzaken. *
v. n. Vurig of Ontstoken worden.
Inflamer, s. Die of Dat ontvlamt, enz.,
zie to Enflame.
Inflammability, s. Ontvlambaarheid, yr.
Inflammable, adj. Ontvlambaar, Ligt
vlam vattend.
Inflammableness, s., zie Inflammability.
Inflammation, s. Ontvlamming. *—,
Ophitsing. *
Ontsteking (eener wonde-), yr.
Inflammatory , adj. Eene ontvlamming
of ontsteking veroorzakend; fig. Opruijend, Oproerig.
to Inflate, v. a. Opblazen, Met wind
vullen ;- to — one WITH, kmand opblazen van, met.
Inflation, s. Opgeblazenheid, Opgevuldheld met wind; fig. Opgeblazenheid, vr.
to Inflect, v. a. Bulgen, (biz. van de
stembuiging). * , in de spraakk.,
Verbuigen, Vervoegen.
Inflection, s. Bulging, Stembuiging.
* —, in de spraakk„ Verkuiging, Vervoeging, yr.
Inflective, adj. Buigzaam.
Indexed, adj., zie Inflected.
Inflexibility s. Onbuigbaarheid; fig.
Onverzettelljkheid, yr.
Inflexible, adj. Onhuigbaar; fig. Onbewegelijk , Onwrikbaar (in vine besluiten).
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Inflexibleness, s., zie Inflexibility.
Inflexibly, adv., zie Inflexible.
to Itaflict, v. a. (ale cone straf) Opleggen; to — a punishment ON or UPON
lenland eene straf op.'eggen; fig. to— a
descry:ion ON the reader, Den lezer
yet etne beschri/ving (m.
Inflicter, s. Die eene straf oplegt, Strafer,
,
s. Straibpiegging. *
gelegde straf; fig. Ramp, yr.
, adj. Rene straf ophggende.
Inftprence, s. Bleeijing, y r., Bloei, in.
Influence , s. invleed M , f.) My farh,,t%
— was great AT the admilaity,,
vaders Invloed bij tie nelmiratiteit wee
'root; 2.) - ON, UPON, (somtUdi OVER, )
In yloe,,1 op ; 3 .) to Have — WITH One ,
Invloed bt:/ iemand hebben,
gezien wczen. Aanm. Het y roegere into , plaats van on, is cleans buitcil
gebruik.
to Influence, v. a. Invloed hebben
iets of iemand.
Besturen, Leiden.
Influent, adj. Invloeijend.
Influential, adj. Invloed hebbende; to
Be—on, Invloed hebben op.
Influentially, an y. Met inched.
Influenza, s. eene soort van aanstekende
verkondheid, Griep , yr.
Influx, s.
* — Ingeving,
yr. —, bij oude schrsjvers, Invloed, rn.
yr.
Influxion, s.
Inflexions, Influxive, adj. veroud.,zie
Influential.
to Infold, v. a. Invouwen; to — IN,
Wikkelen of Slaiten in. (den.
to Infoliate, v. a. Met bladeren beklee
Inform, adj. , zie Informant.
to Inform, v. a. bijMILTON , DRYDEN,
POPE Bezielen. (Aanm. Deze beteek.
komt thans zelden veer.) * Onderrigten , Bekend makes; met iets ; to —
one of, Iemand onderrigten van, omtrent. * — , v. n. Aange y en, Verklikken, Beschuldigingen inbrengen ; to AGAINST one, Beschuldigingen tegen
iemand inbrengen.
Informal , adj. Wanstaltig, Onregelmatig,
Informality, a.Wanstaltigheid ,Onregelmatigheid , yr.
Informally, adv., zie Informal.
Informant, s. Onderrigter,,Onderwijzer,
m. * —, biJ SHAKSP., zie Informer.
Information, s. Kennisgeving , yr., Berigt , o. *
Beschuldiging. *
geving,'Verklikking , y r.
(geyend.
Informative, adj. MORE, Bezielend,Leyen

INGA
Informed , adj. Bezield. *—,Onderrigt.
* , bel wide schi fivers, Niet behoorltik
geyormd, Ongevormd.
Informer, s. Onderrig:er , Berigtgerer.
*— Aangever,, Perklikker,,
Informidable, adj. Niet vreeselijk, Niet
geducht.
(vr.
Inisormity, S. BROWN , Wanctaltigheid,
Informous, adj. veroud. , Wanstaltig.
tO Infract , v. a. Bs ekes.
Infraction, s. Breking. Inbreuk ,
Schennis , yr.
Infractor, s. Die inbreuk maakt, Overtreder Schermer, m.
Inframundane, adj. Bendel; de wereld.
Infrangible, adj. Onbreekba or,
hfr,quence , Infrequency, s. Zeldzaamhe ed, Ongemetnheid , yr.
Infrequent, adj. Zeldzaam, Ongemeen.
to Infrigidate, v. a. Kond waken.
Infrigidatfon, s. Kondmaken, o.
to Infringe , v. a. Sehenden,Overtreden,
Verkrachten, (als wetter, verdragen,
enz. ,) Broken.
•
In fringement , E. Schennis, Inbrenk ,
Verkrachting, Overtreding,
rr.nger. s. Schender,, 1nbreukmakr,,
Ovestreder,,
to Infucare , v. a. Overschilderen.
Infumed, adj. In den rook gedroogd ,
Gerookt,
Infundibuliform , adj. Trechtervormig.
to Infuriate, v. a. Woedend maken.
Infuriate, adj. Woedend.
to Infuscate, v. a. Docker maken , Ver.
donkeren.
Infuscation, s. Verdonkering, yr.
to Infuse, v. a Ingieten ; van daar : (in
den geest) Inprenten. *
Op eenig
Yacht zetten on; to trekkers
trekken ; I.) to - IN , IVeeken of
of listen trekken in; 2.) to — INTO, a.) Gieten in;
b.) Inboezemen ; 3.) Drink infused WITH
flesh, Drinken,waarinvleesch geweekt is.
Infuser, s. Die ingiet, inboezemt, enz.
Infusibility, s. Geschiktheid am ingegoten,
enz. to warden, zie to Infuse. *
,
Onsmeltbaarheid, yr.
Infusible, adj. Ingietbaar. * In to
prenten ; — INTO all, Allen in te prenten Tmede to deelen. *—,Onsmeitbaar.
Ing, s. veroud., Weide, y r.
(yrIngannation ,
Bedrog, o.,
legate, s. bid SPENSER , Ingang, m. ,
Poort ,
Inzathering
Inoogsting, Yr. * — ,
Oogst,

INGE
Inge, zie Ing.
Ingelable , adj. Onbevriesbaar.
to Ingeminate, v. a. Verdubbelen.
Ingeminate , adj. bids. TAYLOR , Ver.
dubbeld.
Ingemination , s. Verdubbeling, yr.
Ingenerable , adj. Onteelbaar, Arietvoort
to brengen.
Ingenerate , Ingenerated , adj. Ongeboren.
* — , Aangeboren.
to Ingenerate , v. a. Voortbrengen.
Ingenious, adj. (Ingeniously, adv.) Pernuftig , Geestig.
Ingeniousness, s. Vernuftigheid, yr.
I ngenite , adj. SOUTH, Aangeboren.
Ingenuity, s. veroud. , Openliartigheid,
Opregtheid , Ongeveinsdheid. *—, thans:
Vernufi , o., Vernuftigheid, vr.
Ingenuous, adj. ( Ingenuously , adv. )
Openhartig, Opregt , Ongeveinsd.
Ingenuousness, s. Openhartigheid, Opregtheid , Ongeveinsdheid, yr.
Ingeny , s. veroud., Geest, m., Verstand,o.
Ingest, v. a. In de maag brengen, Inslikken.
Ingestion , s. Inslikken, o.
Ingle, s. Plam , yr. * —, Vuur,,o. *_,
Haardstede , vr.
Inglorious, adj. ( Ingloriously, adv. )
Schandelijk.
Ingot, s. Staaf, (van eenig metaal,)yr.
to Ingraf, v. a. veroud. , zie to Jugraft.
to Ingrafc , v. a. Enten. * —, Diep in
het geraoed inprenten ; I.) to — IN, Vetti gen in, Prenten in; 2.) to -ON, UPON,
Enten op.
Ingraftment , s. Enting. * —, Ent, yr.,
Entrijs, o.
to Ingrain, v. a. In de wol verwen ;fig.
Diep indrukken.
Ingrate, adj. Ondankbaar. * —, s. nndankbare. Aanm. Ingrateful , Ingratefully , Ingratefulness warden thans Un •
grateful , enz. geschreven.
to Ingratiate, v. a. In gunst brengen.
* —, Aangenaam maken ; to — one's
self, Zich bemindmaken ; to—one's self
WITH one, Zich aangenaam of bemind
bij iemand maken, Iemands gunst verwerven. Aanm. In plants ?an with komt
to ook voor.
Ingratiating, s. Verwerven van iemands
gunst, o.
Ingratitude , s. Ondankbaarheid, yr.
to Ingravidate , v. a. Bezwangeren.
Ingredient , s. Een van die dingen,waarnit eenig mengsel bestaat , Ingredient,
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Zamenstellend deel , a.; — IN, Zamenstellend deel van. Aanm. Het betere
into voor ill words zeIden gebezigd.
Ingress, s. Ingang, Toegang, m.
Ingression, s. Ingang, m., Ingaan , o
Inguinal , adj. Van de lies, Lies....; —
gland, Liesklier, yr.
to Ingulf, v. a. In eenen afgrond verzwelgen of werpen; to — INTO , Storten an.
to Ingurgitate , v. a. Door de keel laten
loopen, Verzwelgen, Inzwelgen; to INTO , Storten in. * —, v. n. Het giaasfe
ligten , Pool:fen.
Ingurgitation , s. lnzwelgen, o.
Ingustable , adj. Net proefbaar, Niet
bespeurbaar door den smaak, Smakeloos.
Inhabile, adj. buiten gebruik, Onbekwaam.
Inhability, s. buiten gebruik, Onbekwaamheld, yr.
to Inhabit , v. a. Bewonen. * — , v. n.
Wonen.
Inhabitable, adj. Bewoonbaar. *— , Onbewoonbaar.
Inhabitance, s. veroud., Woonplaats, yr.
Inhabitant, s. Inwoner, Bewoner, m.
inhabitation , s Waning. * —, Bewoning.
* —, Bewoondheid. * —,Bevolking,vr.
Inhabiter, s. Bewoner, m. ; — IN, or,
Bewoner van. (yr.
Inhabitress , s. Inwoonster, Bewoonster,
to Inhale, v. a. Inademen.
Inhaler, s. Inademer, M.
Inharmonic , Inh.armonical , adj. Wanluidericl.
Inharmonious, adj. Nit: muzikaal,Wanluidend.
to Inhere , v. n. Inkleven ; to — IN,
Aankleven, Aanhangen , Kleven aan,
Eigen zijn.
Inherence , s. ilankleving , 4anwezigheid
in iets, yr.
Inherent, adj. Aanklevend, Van nature
eigen, Onaficheidelifk ; — IN, TO, Van
nature eigen aan, Ingesclzapen, Anngeboren.
Inherently, adv. Door aanhanging.
to Inherit, v. a. Erven; to — FROM, or,
Erven van. Aanm. De yoorkeur komt
from toe.
Inheritable, adj. Erfelijk; — TO, Te
eryen door, Overervende op.
Inheritably , adv. Bij erfen is.
Inheritance , s. Erfgoed , o. * —, Errenis , yr. * - , HI SHAKSP. some, Be•
zit, o.
Inheritor, s. Erfgenaam, m.
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Inheritress, Inheritrice , s. veroud. , zie
Inheritrix.
Inheritrix, s. Erfgename, yr.
to Inherse, v. a.- Ineene graftombe plaatsen , Begraven.
Inhesion , s.
Onafscheidelijke
eigenheid, yr.
Inhiation , s. bish. HALL, Hevige begeerte , yr.
to Inhibit, v. a. bij SHAKSP., CLARENDON, Verhinderen. *—, Verbieden.
Inhibition , s. Verbod. *
Beslag o.
to Inhold, v. a. RALEGH Inhouden ,
Behelzen.
to Inhoop, v. a. SHAKSP., Insluiten,
Opsluiten.
Inhospitable , adj. Onherbergzaam, 1Viet
gastyrij, Ongastvrij. (yr.
Inhospitableness, s. Onherbergzaamheid,
Inhospitably, adv., zie Inhospitable.
Inhospitality, s., zie Inhospitableness.
Inhuman, adj. Onmenschelilk, B arbaarsch
Inhumanity, s. Onmenschelijkheid, Barbaarschhild , yr.
Inhumanly, adv., zie Inhuman.
to Inhumate, v. a. Begraven.
Inhumation, s. Begraving..*—,bijscheik.,
Stowing in heete aarde , yr.
to Inhume, v. a. , zie to Inhuttate.
Inimical, adj. Vtjandig; — TO, Ongunstig voor.
Inimitability, s. Onnavolgbaarheid, yr.
Inimitable, adj. (Inimitably, adv.) Onnavolgbaar.
Iniquitous, adj. Onregtvaardig. *
,
Snood.
Iniquity, s. Onregtvaardigheid. * —,
Snoodheid, vr.
Iniquous, adj. bil SHAFTESBURY , zie
Iniquitous.
to Inisle , v. a. bij DYER, Omgeven ,

INIA
to Inject, v. a. Inwerpen; to — INTO,
Werpen in, Instorten. * Inspuiten.
Injection , s. Inwerping.
ting , yr.
Injucundity,, s. Onaangenaamheid, yr.
Injudicable, adj. Niet geschikt voor reg.
terlijke kennisneming,
Injudicial, adj. Niet geregtelo)k.
Injudicious, adj. (Injudiciously, adv.)
(yr.
Onoordeelkundig.
Injudiciousness , s. Onoordeelkundigheid,
TusInjantion s. Bevel, Gebod. *
schenvonx's 2 O.
to Injure, v. a. Beleedigen, Honen. *—,
Beleedigen, Besch,digen,
Injurer, s. Beleediger,
TO, NaInjurious, adj. Beleedigend;
deelig your. (yr.
Injuriousness, s. Beleedigende handelwijze,
Injury, s. Beleediging, y r., Hoon, tn.;
Beleedi— TO, Beleediging voor. *
ging, Beschadiging , yr.
Injustice, s. Onregtvaardigheid, Ongeregtigheid, yr.
Ink, s. Inks, tn.
to Ink, v. a. Met inkt zwart maken.
Inkblock , s. Inktblok , o.
Inkblot, s. Isiktvlak, yr.
Inkbottle, s. Inktflesch, Inktkruik yr.
(m.
Inktkoker,, m.
Inkbox,
lnkcase, s. Schrijfkistje,o.,Schrijfkoker,
Inkglass , s. (Glazer) inktkoker,, m.
Inkhorn , s. Inktkeker,,
Inkle, s. Band, Lint, o.
Inkling, s. Weak, m. , Bedekte tekennengey tng. * —, Neigirg , yr.
Inkmaker, s. Inktmaker, tn.
to Inknoc , v. a. bij FULLER, Als met
een' knoop binden.
lnkpot , s. Iiiktpot , tn.
Inkstand, s. Schriffbakje, Schrijfkistje. o.
Inkstone , s. Inktsteen, m.
Inky, adj. Uit inkt bestaande.*—, Inktachtig.
to Inlace , v. a. Versieren, Schakeren.
Inlaid, pret. & part., zie to Inlay.
veroud.,
Inland, adj. Binnenlandsch.
s. Binnenland, o.
Beschaafd. *
Inlander, s. Bewoner van het binnenland, Binnenlander, tn.
Inlandish , adj. veroud., Inlandsch.
to Inlapidate , v. a. Versteenen, Tot Steen

Initial, adj. In het begin geplaatit ; An
— letter, Eerie aanyangsletter. * —, s.
Beginletter,, yr.
Initially, adv. In den beginne.
to Initiate, v. a. Inwsjden; to—IN, INTo, inwijden in. * , v. n. Een begin
maken.
Initiate, adj. Beginnend, Onbedreven,
Onervaren, Groen.
Initiation, s. Inwijding, yr.; — INTO
mysteries, Inwijding to geheimen.
doen wot den.
Initiatory, adj. Inleidend. *
s. Inlei- to Inlaw, v. a. (eels' outlaw) In zijne
ding , yr. *
,
inleiding dienend burgerlilke regten herstellen, Rehabiligebruik , o.
(Begin, o. teren.
Inition, s. ongebruik., Aanvang, m., to Inlay, irr. v. a. Inleggen, Met inge-

MIA
legd werk versieren ; to—WITH, a.)
Inleggen met ; b.) Versieren met.
Inlay, s. Ingelegd werk. *—, Inlegsel, o.
Inlayer, s. Inlegger,, m.
Inlaying, s. Inleggen, o.
Inlet, s. Ingang , m.,Opening,waardoor
men lean ingaan , yr.
Inlimine , adv. Bij den aanvang.
to Inlock , v. a. Insluiten.
Inly,, adj. Innerlige , Inwendig. * — ,
Gelzeim. * —, adv. Inwendig,Innerlijk.
Inmate, s. Inwoner, (in den zin van
iemand , die tegen betaling bij een' ander' inwoont ,) m. * —,
- , adj. Inwonend.
Inmost, adj. Binnenst, Inwendig.
Inn, s. Herberg , y r., Logement, o. *—,
weleer: hugs, waar studenten gevoed en
onderwezen werden; .van daar heeten
nog de vier collegian in Londen , waar
het gemeene rev geleerd wordt: Inns
of court. * —, weleer,Huis ter ontvangst
der grooten , die zich in het gevoig des
konings bevonden , 0.
to Inn, v. n. Zips' intrek in eene her-1
berg nemen, Logeren. * —, v. a. Herbergen , Logeren. * — , In de schuur
brengen, Inhalen.
Innate , adj. Ingeboren , Ingeschapen,
ilangeboren.
Innated, adj. veroud. , zie Innate.
Innately, adv. Van nature, Natuurlijk.
Innateness, s. Ingeborenheid , yr.
Innavigable, adj. Onbevaarbaar.
Inner„. adj. Binnen gelegen.
Innermost, adj. Binnenst, Inwendigst.
Innholder,, s. Herbergier, Logementhouder,, m.
Inning, s. Inhalen (van den oogst), o.
* —, Beurt om de bat bij het cricket
to gebruiken, yr._ *‘-- , Innings, plur.
Van de zee aangewonnen land, o.
Innkeeper, s. Herbergier, Logementhouder,, tn., Herbergierster,, Logementhoudster,„ yr.
Innocence , Innocency , s. Onschuld ,
Schuldelonsheid. * —, Onschuld, .Eenvoudigheid, Onnoozelheid, yr.
Innocent, adj. Onschuldig, Schuldeloos ;
- OF, Onschuldig aan. * - , Onnoozel,
Eenvoudig. *— 5 s. Onnoozele , m.
Innocently, adv., zie Innocent.
Innocuous, adj. ( Innocuously , adv. )
Onschadelijk.
Innocuousness , s. Onschadelijkheid , yr.
Innominaie , adj. bij CHAUCER, zie Anonymous.
to Innovate, v. a. Vernieuwen, Door
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nieuwigheden yeranderen. * — , v. n.
Nieuwigheden iny oeren; to—IN public
forms of worship, In de openb:are eerediens: nieuwigheden invoe7-en.
Innovation, s. Nieuwigheid, Verandering, yr.
Innovator , s. Invoerder van nieuwigheden , m.
Innoxious , adj. ( Innoxiously , adv. )
Onschadelijk.
Innocuousness, s. Onschadelijkheid, yr.
Innuendo, s. Alleimelijke weak, m.
Innuent, adj. BURTON, Beduidend.
Innumerability, s. Ontelbaarheid , yr.
Innumerable, adj. Ontelbaar, Talloos.
Innumerableness, zie Innumerability.
Innumerably, adv., zie Innumerable.
Innumerous , adj. bid POPE , Talloos.
Inobservance, s. BARROW , .dcht.loosheid , yr.
to Inoculate, v. a. Oculeren. * —, Inenten. * —, v. n. Oculeren.
Inoculation . s. Oculeren, o. * — , Inenting , yr.
Inoculator, s. Die boomen oculeert.*—,
Inenter,, tn.
Inodorate , adj. BACON, zie Inodorous.
Inodorous, adj. Zonder reuk.
Inoffensive, adj . Nzet beleedigend. * —,
Onschadelijk. * —, Niet belemmerend.
* —, Geene onaangenaamheid veroorzakend, Onschuldig, Eeny oudig, Goedaardig ; — TO, Geen ongunstig gevoel
opwekkend bij, Geen' schrik inbeezemend aan.
Inoffensively , adv. Zonder kwaad to doen .
Inoffensiveness , s. Onschadelijkheid, yr.
Inofficious, adj. bo/ B. JoNsoN, Ongedienstig.
Inoperation, s. bish. HALL , perking,
y r., Invloed, tn.
Inopinate , adj. OnYerwacht.
Inopportune, adj. Ongelegen.
Inopportunely, adv. Op een' ongelegen'
tijd.
Inordinacy, s. Ongeregeldheid , yr.
Inordinate , adj. (Inordinately, adv.)
0 nger egeld.
Inordinateness , Inordination , s. Ongeregeldheid , yr.
Inorganic, Inorganical , adj. Onbewerktuigd.
Inorganized, adj. Onbewerktuigd.
to Inosculate, v. a. Inmonden.
Inquest, s. Regterlijk onderzoek , 0.;
Onderzoek omtrent.
-UPON,
to Inquiet, v. a. Verentrusten.
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Inquietation, s. veroud.,Verontructing,vr.
Inquietude , s. Ong,rust 7zei.1, Onlust, yr.
to Inquinate, v. a. :6R.JAVN Bczi;edelen,
(vr.
Inquinacion, s. Bezoede"ing, Beviekking,
Inquirable, adj. Floor eels tegterl(k ornder
vatbaar.
to Inquire, v. n. Vragen
Onderzoek
doen; a.) to — , Nader codeszoek doer; (mtrent , Orderzoeken naar ;
2,) TO /- AFTER, Vragen namAleiv, dot
verloren of verwist is); 3.) to -- FOR ,
Vragen naar (zie to Inquire AFTER);
4.) tO - INTO, Onderzoeletio, Ve, der
nacporen; 5.) to— of , a.) Vragen,
Eene vraag doen aan, Zich infortneren
bij; b.) Vragen naar, Onderzoek doen
naar. Aanin. Bien begint sob concerning
to bezigen voor de zaak , Ivaarointrent
men onderzoek doet. * —, v. a. Vievragen.
Inquirent , adj. SHENSTONE Onderzoekend,
Inquirer, s. Vrager,, Onderz ,)eker , m.
Onderzoek,
Inquiry, s. 1Vavraag
o., Vraag, y r.; I.) - ABOUT, Orderzoek naar; 2.) - FOR, Vraag near;
3.) - INTO, Ond,,z9ek naar.
Inquisition, s. Regtc:-1,jk onderzoek.*—,
flnderzoek, o. , Kavraag , (in bet al
Geregtsholvoor geloofs
gem.,) y r. *
zaken, o.,
yr.
Inquisitive, adj. Nieuwsgierig; — ABOUT ,
AFTER, INTO, OF, TO, Nieuwsgierig
Haar, Onderzoek doende naar. Aanm.
Sclzoon al dent voorzetsels aangetrofen
worden, zfll; about en after het west
in gebruik.
Inqutsi:ively,, adv., zie Inquisitive.
Inquisitieepess, s. Nieuwsgierigheid, yr.;
- AFTER, Onderzoek naar.
Inquisitor, s. Regterlijke onderzoeker.
* —, Regter over geloofizaken, Inquisiteur,, m.
Inquisitorial, adj. Met de strengbeid van
een' inquisiteur.
Inquisitorious, adj. ongebraik. , zie Inquisitorial.
to Inrail , v. a. Met traliewerk omgeyen,
Omtraliin; fig. lusluiten.
Inroad, s.' (vijandelijke) Inval, Strooptogt , m. ; — INTO, Inval in.
Insalubrious, adj. Ongezond.
Insalubrity, s. Ongezondheid, yr.
Insalutary, adj. Ongezond.
Insatiable, adj. Ongenecelijk.
Insane , adj. Krankzinrig.
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Insanely , adv. K: . ankzinnig , Dol.
Insani.y, 5. K. althzinn'glieid, yr.
(zadelijk.
Insapory,, aaj. Sin,keloos.
Insatiable , adj. Onreizaadbaar,, Onverlcsatia5teness , s. 0;zv erzade ijkkeid , Ony erz-zadbaaribeid , yr.
Insatiable.
Insatiably,,
I ,Lsat7ace , adj. Oi
,
0 vve,
, yr.
, s.
Insarlsts,ctin , 5, Onwid3,'nheid, yr.
InsatEra'ile , adj. Gnverzaadbaar,Onverzadelijk.
Inscience , s. Onwete,neTheid, yr.
to Inscribe, v. a. Illet eon gesc.lzrift voorzien. * —, (ten b ri'ek , enn.) 0 pdragen
(In eerie an ere figuur) besehritSchrtYven op ;
yen ; I.) tO --IN ,
2.) to - TO, Rigten aan,Sch, iiven aan;
3.)
tO - WITH , L'e,chr;:i,en met; to-a stone WITH one's naw.e. marls
op een' stern sehrCy y n. Aaiun. to Inscribe IN kome Z C
Inscriber, s. Die e..-4 inschrift gemaakt
heeft.
Inscription , s. Schrift , Incehrift,o.*—,
*—,
Titel , Tijtel ,
, yr.
Inscriptive , adj. EC;2 inschr,ft bL'vattende.
to Inscrol, v. a. SHAI:SP. , O ars tern' rol
zetten. (yr.
Inscrutability, s. 0 ndoorgronde!ijkh ‘ id ,
Inscrutable, adj. Ondoorgrondelijk, Onnaspoorlijk , Onnaspeurlyk.
Inscrutably, an y. , zit Inscrutable.
to Insculp, v. a. SHAKSP. Insnijden,
Inhouwen.
Insculption , s. ongebr., zie Inscription.
Insculpture , s. Inschrift, o.
to Inseam , v. a. Net een' naafi of ilkteeken merken.
Insect, s. Gekorven diertfe , Insect, o.
Insectator,, s. Vervolger, in.
Insected, adj. Insectachtig.
Insectile , adj. Van den aard der insecten.
*
veroud. , Insect, o.
Insectologer, s. DRRIIAM, zie Entonaologist.
Insectivorous, adj. Insectenetend.
Insecure, adj. Onveilig. *—, Ongerust.
Insecurely , adv. Onveilig.
OngeInsecurity, s. Onveiligheid. *
rusthei d , yr.
Insecution , s. CHAPMAN, Vervolging, vr.
to Insemina:e , v. a. Inzaaijen, Bezaaijen.
Insemination, s. Bezaaijing , yr.
Insensate, adj. Ongevoelig, Ge7oelloos ,
Zcndet.* — , Dons.
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Insensibility, s. Ongevoeligheid, Gevoel- Insincerity, s. Onopregtheid, vr.
to Insinew, v. a. SHAKSP., Versterken.
loosheid, yr.
Insensible , adj. Ongevoelig, Gevoelloos, Insinuanc , adj. Zich indringend.
(zonder zedelijk of ligchamelijk gevoel). to Insinuate, v. a. Invlijen Behendig
* Ongevoelig, Onbespeurlijk ; a. ) tnbrengen. *—, Inboezemen , Behendig
- OF Ontbloot van gevoel vow ; 2.) then verstaan ; to - INTO, Brengen
- TO , Ongevoelig voor, Onvatbaar ofDringen in ; to — one's self INTO,
Dringen of Sluipen in. *— , v. n. Op
voor.
eerie ongevoelige wilze inkomen of ingeInsensibleness , s., zie Insensibility.
bragt worden ; to - INTO, Driven
Insensibly, adv., zie Insensible.
Inseparability , s. Onscheidtaarheid, yr. of Sluieen in,
Inseparable, adj. Onscheidbaar ;— FROM, Insinuation , s. Behendige indringing in
, Vleijeitj, yr.
iemands gunst, *
Onafscheidelijk van.
•
Wenk, m.
*
Inseparableness, zie Inseparability.
Zich
in
iemands guns:
Insinuative,
adj.
Inseparably, adv., zie Inseparable.
indringende, Vleijend , Innemend.
Inseparate, adj. veroud., zie Inseparable.
Inseparately,, pdv. veroud., zie Inse- Insinuator, s. Indringer,
Insipid, adj
Smakeloos , Onsmakelijk.
parably.
to insert; v. a. Invoegen, Inlasschen; Zouteloos, Geesteloos , Laf.
Insipidity, s. Smakeloosheid. *
Zouto - IN, Inlasschen in.
teloosheid, Geesteloosheid ,
Insertion, s. Invoeging , Inlassching,
Plaatsing , vr.; — IN, WITHIN , Plaat- Insipidly, adv. , zie Insipi1.
sing in. *
Insipidness, s. , zie Insipidity.
Invoegsel, o.
to Inserve, v. a. Dienstig zijn tot lets. Insipience , s. Verstandeloosheid, yr.
Inservient, adj. Dienstig ; TO, Diens- to Insist, v. n. Aanhouden , Blijven
aandringen ; 1.) to — For, "land; intig tot , Bienstbaar voor , tot.
gen op, Verlangen; 2.) to — oil,
to Inset, v. a. CHAUCER , zie to Infix.
UPON, a.) Staan op, Aandringen op;
Inshaded, adj. Geschaduwd.
to Inshell , v. a. SHAKSP., In eene schaal b.) Handelen over, Stilstaan by, Ult.
wfiden over, Zich ophouden bij, met.
of schelp verbergen.
to Inshelter, v. a. SHAKSP., Beschutten. Insistent, adj. Op iets staande of rustende.
to Inship , v. a. veroud. , zie to Ship.
Inside , s. Binnenzijde, y r. *— ,ver- moisture , S. SHAKSP., Volharding, yr.
kort. van Inside-passenger, Die binnen Insitiency, s. Vrijheid van dorst , vr.
in een' posewagen rijdt. *—, adj. Van Insition , s. In enting, Ingrtffeling, yr.
Insobriety, s. Onmatigheid (in het gehet binnenste.
bruik van drank), yr.
to Insidiate, v. a. Belagen Beloeren
Insociable , adj. Ongezellig. *
OnOpwachten.
vereenigbaar.
Insidiator, s. Belager, tn.
Insidious, adj. Insidiously, adv.) Arg- to Insolace , v. a. In de zon koesteren of
listig.
droogen. * —, flan den invloed van de
zon bloat stellen.
Insidiousness , s. Arglistigheid , vr.
Insight , s. Inzigt , 0.; — INTO, In- Insolation , s. Zonnen , Bloot stellen aan
den invloed der zon , o. , in de
zigt in, Kenn y van.
Insignia, s. p1. Eereteekenen, Teekenen, geneesk. , Zonnesteek, m.
Insolence, s. Onbeschoftheid , OnbeKenmerken, o. meerv.
Insignificance, Insignificancy, s, Gebrek schaamdheid, y r., 0 ermoed , m., Trotsch
aan beteekenis, o. * — ,Onb;duiden
d- gedrag, o.
heid, yr.
to, insolence, v. a. King CHARLES, Be.
Insignificant, adj. (Insignificantly, adv.) leedigen , Met trotschheid behandelen.
1Viets beteekenend , Geene bete4enis Insolency,, s., zie insolence.
hebbende. * — , Onbeduidend , Onge- Insolent, adj. (Insolently, adv.) Onbesvigtig.
schoft, Aanmatigend, Trotsch, HoagInsignificative , adj. Niets zeggend , On- moedig.
beduidend.
Insoliuity,, s. Onvastheid, yr., Gebrek
Insincere, adj. (Insincerely, adv-) On- aan vastheid, aan hechtheid , o.
opregt.
Insolubility, s. Onoplosbaarheid, yr.
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Insoluble, adj. Onoplosbaar, 0 noplossela,
Onontbindbaar,, * —, Onverklaarbaar.
Insolvable, adj. Onoplosbaar, Onoplosselijk. *—,Onverklaarbaar. *—, Onbetaalbaar,.Niet betaald kunnende worden.
Insolvency, s. Onvermogen om zijne
schulden to betalen , o.
Insolvent , adj. Niel kunnende betalen.
* —, s. Persoon, die zijneschulden niet
betalen kan , tn.
Insomuch, conj. In zoo verre.
to Inspect, v. a. Schouwen, Beschonwen.
Inspection, s. Schouw,, Schouwing , yr.
*—, Toezigt , Opzigt , o. ; I. - INTO,
Zorg voor ; a. ) — oven, Opzigt over.
Inspector, s. Schouwer,, Ontleizoeker.
* — , Toeziener, Opzigter,, Inspectear,, tn.
Inspectorship , s. Inspecteurspost , m.
Inspersed, adj, weinig gebruik. , Besprenkeld.
Inspersion , s. Besprenkeling , yr.
Inspeximus , s. Koninkbi ke yergunning , yr.
Inspirable, adj. Inadembaar.
Inspiration , adj. Inademing. * —, Goddeliake inblazing of ingeving, Inspita,tie , yr.
to Inspire, v. n. Inademen , Den adem
inhalers. * — , v. a. Inademen , Net
den adem inhalen. * —, Met den adem
inblazen. * —, Inboezemen , Aanblazen ; I.) to — INTO, Inblazen in ;
2.) to - WITH, Bezielen of Vervul•
len met.
Inspirer, s. Die inblaast , bezielt , enz.,
zie to Inspire.
to Inspirit, v. a. Bezielen, Levendig
waken, Verlevendigen.
to Inspissate , v. a. Verdikken.
Inspissation, s. Verdikking , yr.
Instability, s. Onbestendigheid , yr.
Aanm. Instable, Instableness worden
thans Unstable, Unstableness geschreven.
to Install, v. a. Op eene plegtige wijze
bezit geven van eenige waardigheid,
Installeren ; to — one INTO an office,
Iemand in een ambt installeren.
Installation, s. Plegtige inbezitstelling
van eenige waardiOeid , Installatie, en.
Instalment, s., zie Installation. * —,
Gedeelteliike betaling , y r. ; Payment
by instalments, Betaling in termtinen ,
vr. * —, Zetel , (waarin iemand geinstalleerd is, ) m.
Instance, s. Aandrang , tn., Dringend
vet zoek , o. Aanm. In deze beteekenis

INST
is Instancy ook gebruikelijk. * — , Ingang regtens , m., Instantie, y r., _denleg , in. * — , Voorbeeld , o. ; For —,
Bij voorbeeld. * —, Omstandigheid ,
Gelegenheid , y r., Staat van z6ken, m.
to Instance , v. n. Ten voot beeld geven.
* — , v. a. Ten voorbeeid aanvoeren.
Instancy, s,, zie Instance in de I. beteekenis.
Instant , adj. Op eene dringende Wifre
verzoekend , Dringend, Ernstig. * — ,
Tegenwoordig , Onmiddellijk , Zonder
tu3schenkornst van ajd. * —, s. Oogenblik , m, en o. , Ondeelbaar stip des
;Os, o. * —, Loopende maand, Yr.
Instantaneity, s. Oogenblikketijk ontsteam , 0.
Instantaneous, adj. (Instantaneously,
adv.) In een oogenblik geschiedende ,
Oogenblikkelige, Dadelijk.
Instantany,, adj. veroud. , zie Instantaneous.
Instantly, adv., zie Instant. *— , bijz.
Aanstonds , Onnveldellijk , Dadelijk , Op
het oogenblik , Oogenblikkelijk.
to Instate, v. a. (In ,ecnigen toestand)
elaatsen;; ,to — IN , Ptaatsen in. *_,
bij SHAKSP., lie to Invest.
to Instaurace, v. a. SMITH , 1666, Herstollen.
Herstelling, Vernier"Instauration , a.
wing, vr.
Instaurator,, s. Hersteller, vi.
Instead, adv. In pleats daarvan; —
of, ply. In pleats van, Poor,
to Insteep, v. a. bij SHAKSP., Weeken ,
Indoopen ; Insteeped IN blood, In bloed
gedoopt.
to Instep, s. Vreeg , Wieef,, Wily, yr.
to Instigate , v. a. Aanhitsen, Aanzetten;
a.) i nstigated FROM head quarters, Uit
het hoofdkwartier gegeven; 2.) to
to - TO a crime , Tot eene misdaad
aanzetten , aancporen.
Instigation, s. Aanhitsing , yr.
Instigator, s. Aanhitser,, Opruijer, en.
to Instil, v. a. Indroppelen; fig. Inboezemen ; to — good principles INTO
the mind, Goede beginselen in de ziel
brengen.
Instillation, s. Indroppeling ; fig. In
boezeming ,, y r. *—, Ingeboezemde , o.,
Ingeving , yr.
Instiller, s. Die inboezemt.
Instilment, s. SHAKSP., Ingeving , yr.
Instinct, adj. A mgedreven , Bezield.
* —, s. Instinct, o,, Natuurdrift, yr.

MST
Instincted, adj. Met eenige natuurdrift
begaafd.
Instinction , s. veroud., zie Instinct, s.
Instinctive, adj. Naar bloote natuurdrift
te werk gaande, In'tinctmatig.
Instinctively, adv. Uit instinct.
to Institute, v. a. Instellen, Vaststellen.
* , Opvoeden , Onderwijzen. * —,
In het geesteli;ke gedeelte van een kerkelijk ambt bevesttgen.
Institute, s. Instals/1g, Ingestelde wet
*—, Voorschrift , Ge encibeginsel, o.
* in Schotl., Bezitter van een entailed estate, en.
Gezag*
Institution, s.
Opyoeding , yr.
hebbende wet. *
Institutional, adj. Voorgeschreven , Ingcsteld.
Institutionary, adj. De eerstegronden van
eenig onderwils betreffende.
Institutist, s. Schriever van grondbeginselen voor eenige wetenschap, m.
Institutor, s. Insteller. *— , Opvoeder,
Onderwijzer,, en.
to Instop, v. a. DRYDEN , Opstoppen.
to Instruct, v. a. Onderwli zen. *—,
Last geven. * Voorbereiden, Inleiden , Instrueren; a.) to — one
ABOUT Iemand onderrigten omtrent,
aangaande, betreffende; 2.) to -FOR.
Inrigten voor; 3.) to — one IN Iemand onderrigten of onderi4zen in;
4.) to one ON a subject, Iemand
betreffende een onderwerp onderrigten;
\5.) to — one TO, Iemand opieiden tot.
Instructible, adj. BACON, Leerzaam
— FOR wisdom, Vatbaar voor
Instruction, s. Onderwijs , o. *—, LeeInstructie,
ring, y r. * —, Last,
yr., Voorsehrift, o.
Instructive, adj. Onderwijzend, Leering
yerschaffend.
Instructively , adv. Onderwijzend, Onderrigtend.
Instructiveness, s. Leerrijkheid, yr.
Instructor, s. Onderwilzer, tn. , Onderwijzeres , yr.
Instructress, s. Onderwilzeres, yr.
Instrument, s. Werktuig, o. ; fig. They
were the instruments of his cruelty,
Zij waren de werktuigen (uitvoerders)
zifner wreedheid. *—,Muzijkspeeltuig,
Instrument, Speeltuig. *7, Geregtelijk
o. 5
geschrift , Instrument. *--— TO, Middel tot.
Instrumental , adj. dells werking of middel tot lets dienende. * — , in di muziik,
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Instrumentaal, tegenst. van Vocaal;)
1.) to Be — IN, Behulpzaam zljn in,
cm te ; 2.) to Be — TO, Van dienst
; 3.) to Be — TOWARDS, Medewesken tot.
Instrumentality, s. Dienstigheid als middel of wcrkirg , yr.
Instrumentally , adv. Ale werktuig of
Met steeltuigen.
middel. *
Instrumentalness , s. Dienstigheid, Nuttigheid.
Insuavity, S. BURTON, Onaangenaamheld, yr.
Insubjection, s. Ongehoorzaarnheid (aan
de regering), yr.
Insubordinate, adj. Ongehoorzaam.
insubordination, s. Weirspannigheid tegen meerderen , Insubordinatie , yr.
Insuccation , S.
EVELYN, Inzuigen,
Pkeeken, o.
Insufferable, adj. (Insufferably, adv.)
Onlijdelijk, Onverdragelijk, Ondragelijk.
Insufficience, s., zie het sneer gebruik.
Insufficiency.
Insufficiency, s. Ontoereikendheid, yr.
Insufficient, adj. ( Insufficiently, adv.)
Ontoereikend, Ony oldoende; — TO
a.) Onyoldoende voor; b.) Ontoereibend om te.
Insuftlation, s.
* —, Inblazing, yr.
Insular, adj. Tot een eiland behoorende.
* —, Door water omgeven. *—, s.
Eilander, m.
Insulary, adj., zie Insular, adj.
to Insulate, v. a. weinig gebruik., Op
zich zelf of Aileen plaatsen, ilfzunderen, Aficheiden.
Insulated, adj. Aileen staande, ilfgezonderd.
Insulation, s. rlfzondering. *
gezonderdheid, yr.
Insulator, s. in de natuurk., Isoleerbankje, o.
Insulse, adj. MILTON, Laf, Zouteloos.
Instilsity, s. Lafheid, Ongerijmdheid, yr.
Insult, S. DRYDEN Springen op lets,
o. * — , Beleediging, y r., Iloon, m.;
— ON, Beleediging wegerr.
to Insult, v. a. .Beleedigen, lioness.
*— , v. n. Spotter; to ovER, Spotten over.
Insultation, s. Bespotting, B deed ?kin g,vr.
Insulter, s. Spotter, Beleediger, m.
Insultingly, adv. Op eene veleedigende
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to Insume, v. a. EVELYN, Innemen.
Insuperability, s. Onyerwinnekkheid.
Onoverkomelükheid , yr.
Insuperable, adj. On yerwinnelijk. * ,
Onoyerkomelijk ;
TO patience, Onmogelijk root- het geduld.
Insuperableress , s., zie Insuperability.
Insuperably , adv„ zie Insuperable.
Insupportable, adj. Onverdragelijk, Ondragelijk , OnuitstaanMe; — TO one,
Olivet drageltjk of Onuitstaanlijk voor
iemand.
Insupportab:eness , s. Onverdragelijkheld, yr.
Insupportably, adv., zie Insupportable.
Insuppressible, adj. N;et to onderdrukken of to verbergen.
Insuppressive , actj. SHAKSP., zie Insuppressible.
Insurable, adj. Dot verzekerd worden
kan, Verzekerbaar,, floor verzekering
vatbaar.
Insurance, s. Verzekering, ilssurantie.
* , Premie van assurantie, vr.
Insurance-office , s. ifssurantiekantoor,
o., Traarborgmaatschappij , yr.
Insurancer, s. Verzekeraar,
to Insure, v. a. Verzelemen, Waarborgen ; to - AGAINST, Verzekeren tegen
b. v. brand). * —, v. n. Verzekeren,
L en assurantiekantoor hebben ; to
a low premium., Assurantiin doen
-AT
tegen eene loge premie.
Insurer, s. Verzekeraar, ilssuradeur,
Insurgent , adj. Opstaande, Oproerig.
*
s. Opstandeling, Oproerling,
Insurrectionary, adj. Overeenkomstig een'
opstand.
Insurmountable, adj. (Insurmountably,
adv.) Onoverkomelijk.
Insurrection, s. Opstand, m., IVluiteri j,
l'r. ; - AGAINST, Opstand tegen. Aanm.
Men vindt ook wet on in plants van
against.
Insurration, s. Influictering, yr.
Insusceptible, adj. Onvatbaar.
Intactible, adj. Ontastbaar.
Intagliated, adj. Gesneden.
Intaglio, s. Gesneden Steen,
Intangibility, s. Onvoelbadrheid, yr.
Intangible, adj. Onvoelbaar.
Intangibleness, s. Onvoelbaarheid , yr.
Intastable , adj. Ni et bespeurlijk voor den
smaak , Smakeloos.
Integer, s. Geheel (getal), (in tegenst.
Gebroken getal,) o.
Integral, adj. Geheel; (bijz. in de re-

IN TE
kenk., tegenst. van Gebroken). * — ,
Volledig , Geen y et-lies oodergaan hobbende. *
, s. Geheel , o.
Integrality , s. onge woon , Geheelheid,vr.
Integrally, adv. Volledig, Geheel.
Integrant , adj. ilanvtiliend, Aoodigvoor
het geheel, Integi es end.
to Integrate , v. a. Volled:*g ,taken ,Uitmaken.
Integration, s. Voltooffing,Volmaking, vs.
Integrity, s. Geheelheid , Ongeschondenheld. * , Zuiverheid , Onvervalschtheld. * , Eerlijkheid , Braafheid,
Regtschapenheid , yr.
Integument, s. Bekleed,el , o.
Intellect, s. Verstandels)k vermogen,
Verstand , o.
Intellection, s. Verstand , Begrip, Begrijpen , o.
Intellective, adj. Verstandelijk, Met yesstandelijk vermogen begaafd.* —, Door
het verstand waargenomen kunnende
worden.
Intellectual, adj. VerstandeVe. *
Denkbeeldig. *
, s. MILTON, Verstandelifk vermogen, o.
Die aan-Intelcuais,. het menschekik verstand eene tehooge waarde toekent.
Intellectuality , s. HALLy wELL, 1681 ,
Staat der verstande,iike yermogens,
Intelligence , s. Narigt, Kenhisgeving.
* — , Verstandhouding , GemeenzaamGeest ,(als een , van het
heid, yr. *
ligchaatn onderscheiden, verstandels)k
wezen beschouwd,) tn. *
Verstand,
Begrip, o.
Intelligencer, S. SHAKSP., Spectator,
Spion Nieuwsbrenger,,
Intelligencing, adj. SHAKSP,, MILTON,
Berigt gevend. * —, ills spion handelend.
Intelligency,, s. weinig gebruik., zie Intelligence in de i beteekenis.
Intelligent, adj. Verstandelijk ,
or, Bedreven in.*—,
der,, Kundig ;
bit SHAKSP. soms, Berigtgevevd.
Intelligential, adj. Onligchamekk, Aileen
nit geest bestaande. * —, Verstandig,
Verstandelijk vermogen uitoefenende.
Intelligently, adv. Verstandig.
Intelligibility, s. Veraaanbaarheid , yr.
Intelligible, adj. Verstaanbaar ; — To,
Verstaanbaar voor.
Intelligibleness, s. Verstaanbaarheid,vr.
Intelligibly, adv., zie Intelligible.
Intemerate , adj. bob hedend. schrfiv. engebr., Onbesmet.
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Imemerateness s. Onberlekaseid , Reinheid , Zuiverheid ,
luremperament , s. Ongesteldhei (1, Siechte
gesteldhesd , vr.
Intemperance, s. Onmatigheid, yr.
Intemperancy , s., zie het meet gebruik.
Intemperance.
Intemperate, adj. Onmatig.*—,in spits of
drank, Onina:ig,Gulzig.*—,Onhardelbaar,Driltig.*—,Ongetnatigel;
_Eene ongematigde luchtstneek.
Intemperately, adv„ zie Intemperate.
Intemperateness, s. Onmatigheid. *
Ongematigtlheid , yr.
IntemperaLure , s. verond., Ongematigdheld , vr.
Intempesti , 'e, adj. (Intempestively, adv.)
buiten gebruik, zie Unseasonable. '
Intempestivity, S. GAYTON
held, vr.
Intenable, z le Untenable.
to Intend, v. a. weleer : Uitstrekken,
Uitspannen. * weinig gebruik., Zorg
dragen voor, Bezorge:;. * —, thans:
Bedoelen, Tess duel hebben ,Vornemens
zips, Berogen.
Intendant, s. Opzigter,, Intendant, tn.
Intendedly, adv. Met epzet.
Intender, s. Bcdoeler, no.
Intendiment s. SPENSER , Geduldig dretgen , 0.
Intendment, s.L'ESTRANGE, Voornemen,
Oogmerk, o.
to Intenerate , v. a. PHILIPS, Verzachten ,
Zacht of Teeder maken.
Inteneration , s. BACON, J7erzachting, yr.
Intense, adj. (Intensel y , adv.) Gespannen , Strak. * — , Herig , Sterk ; fig.
Ingespannen van geest, Met gespannen
oplettendheid.
In tenseness, s. Gespannenheid, Strakheid.
* —, Ilevighei d ; fig. Ingespannenheid,
Inspanning van geest, vr.
Intension , s. Spanning, yr.
Intensity, S. , zie Intenseness.
Intensive, adj. (Intensively , adv.) Versterkend. * —, Gespannen., Ingespannen.
Intent, adj. Ingespannen van geest, Met
gespannen oplettendheid, Opmerkzaam,
Oplettend, Ifverig bezig ; I.) - ON ,
Ingespannen in, bit; 2.) - To,
rig um te. Aanm. Vroegere schrtivers
hezigden voor ten zelfit. naa. rewoord ook
— 5 s. Bedoeling, vr., Voornemen,
to.
Oogmerk, Ontwerp, o.; To all intents
and purposes, In alle opzigten.
Intention, s. Ingespannenheid , Inspan-
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ning van geest. * , Strekheid, Gespannenheid, y r. * , 'ogrnerk, Vuor;semen , o.
Intentional, adj. Voorbedacht , Opzettelijk.
Intentionally, a dv. Voorbedachtelijk, Met
Blet den evil , zoo niet met
opzet. *
e daad.
Intentive , adj. (Intentively,, adv.) Met
gespannen opiettendheid, 0,-,tnerkzaam.
Intentiveness , s. Opmerkzaamheid, vr.
Intently , adv., zie Intent.
Intentness, s. rngespennenheid , Inspansling van geese, y r.; —ON, In , panning baj.
to Inter, v. a. li:graven.*—,Met aarde
bedekken.
Inter, lat. voo,z., Tusschen beteek.
Interact, s. Tusschenbedrajf, o.
Interamnian , adj. Tusschen twee muren
geleg:n.
to lnieranimate, v. a. Wederkeerig be(0In;erbastation , s. SmiTH, x656, Lapwerk,
Interca i ar,, Intercalary , adj. als : An —
day , Een ingelaschte dog.
to Intercalate, v. a. (in de faarberekeusing) Inlasschen.
Intercalation, s, Inlassching (in de faar,ierekening), yr.
to Intercede, v. n. Tusschen komen, Bemiddehn ; to — BnTWEEN Koezen of
Zijn tusschen ; a.) to — WITH one FOR,
IN BEHALF OF, BoJ iemand ( y our eels'
ander') een yoorsps oak zijn.
Intercedent , adj. Tusschenkomend. *
,
Bemiddelend.
Interceder, s. Betniddelaar , m., Voorspraak, m. en yr.
to Intercept. v. a. Onderscheppen, *—,
Afsnijden , Verhinderen.
Interception , s. Onderschepping. *
Afs141ding, yr.
Interceptor, s. Verhinderaar,, TegenstreY er , tn. , zie to Intercept.
Intercession, s. Voorspraak, Bemiddelirg,
Tusschenkomst , y r.; to Make — TO one
FOR another, BO iemand eras geed woord
voor een' andel' doers.
Intercessor, in. Bemiddelaar,,
Intercessory, adj. Bemiddelend.
to Interchain v. a. Aaneen ketenen ; to
- WITH,
rbine!en met.
to Interchange, v. a. Over en weer ruilen , frisseien; to -- FOR , Verrill/en of
Verwisselen voor, tegen. * —, Afwisselen , Vervangen,
Interchange, s. O yerenweérruilirg, iris-
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INTER
soling. *
, Afwisseling , Pervanging , yr.
Interchangeable, adj. Wisselend. * —
Afwisselend.
interchangeableness, s. Onderlinge yerwisselbaarheid. * — , Opvolgin g, Afwisseling , yr.
Interchangeably, adv. Irederkeerig, Wederzijds.
Interchangement, s. Overenweérruiling,
14'isseling, yr.
Intercident, adj. BOYLE, Tusschenkomend,
Gebeurend.
Intercipient , adj. 0 ,yierscheppend, Verhinderend. s. Die of Dat verhindert. * — Tussclaeakomende verhindering, y r.
(yr.
Intercision ,s..dfsnifding, Verhindering,
to Interclude , V. a. Apnijden Verhinderen.
Interclusion, s. Afinijding Verhindering, yr.
Intercolumniation , s. Ruimte tusschen
zuilen, yr.
to Intercommon, v. n. Dischgenooten zijn.
* —, In de zelfde weide grozen.
to Intercommunicate, v. a. Wederkeerig
mededeelen.
Intercommunication , s. Wederkeerige
mededeeling, yr.
Intercommunion, s. Onderlinge gemeenschap , yr.
Intercommunity , s. Onderlinge gemcens chap. * , 0 nderlinge mededeeltng, yr.
Intercostal, adj. Tusschen de ribben geIegen.
Intercourse, s. Omgang, /72., Gemeenschap,
Yr.; — WITH, Omgang ofVerkeer met.
to Intercur,5 v. n. veroud., Er tusschen
komen. (m.
Intercurrence , s. Doorloop,Tusschenloop,
Intercurrent, adj. Tusschenloopend, Tusschenvlietend. * — , Tusschenkomend.
In tercn mucous, adj . Tusschen vel en vleesch
gelegen.
Interdeal, s. veroud., Verkeer, o.
to Interdict , v. a. Verbieden , Ontzeggen. * —, bij R. Cath., De gemeenschap
der kerk ontzeggen.
Interdict, s. Verbod. * Pauselijk
tierbod aan de geestelijkheid om de sakramenten to bedienen, o.
Interdiction , s. ,Verbod, o.
— , zie
anterdict.
Interdictive, adj. MILTON, Verbiedend.
Interdictory , adj. Vet biedend.
Interduce s., zie Intertie.

INTERL
to Interess , v. a. bij SHAKSP., zie to
Interest.
Interess , s. bij SPENSER , zie Interest.
to Interest , v. a. Van belangzijn, Aangaan , Raken, Belangstelling y es wekken
bij, Belang doen stellen; I.) to— one's
self FOR Zich interesceren voor ; 2.)
to— one IN a thing, Iemand in lets Belang deco stellen; to—ore's self IN,
Belong stellen in.
Interest , s. Belang, Aandeel , o.; —IN,
Belang in, bij. * Invloeci m,, Gezag , o. * , Eigenbaat , y r. * — ,
Winst van uitgezet geld, yr., Interest, m.
Interested , adj. Baatzuchtig. *
Geinteresseerd, Belanghepbend.
Interesting, adj. Beiongrij k, I teressant.
to Inrerfcre , v. n. Zich bernoeijen of iniaten ; to — WITH, a.) Zich /neaten
met ; b.) Zich bemoeijen met ; c.) Zich
bekommeren em, Oinzien naar. Aanm.
Ten aanzien van zalcen bezigt men ook
wel in, in plants van with.
* , Aanstr(iken, (in het loopen het eerie been
tegen het andere slain,) Stricken.
Interference , s. Tusschenkomst , Bemoeifing. *—, Aanraking, Bossing, yr.
Incerfluent, Interfluous, adj. Tusschenylictend.
In terfol iaceous adj. Ben -telings tusschen
bladen geplaatst.
to Intertoliate, zie 'to Interleave.
Interfulgent , adj. Tusschen inschfjnend.
Interfused, adj. Tusschen ingegoten.
Interim , s. Tusschentijd, m.
Interior, adj. Inwendig.
—, s. Inwendige , Binnenste. *
Binnenland, 0.
Interiorly, adv. DONNE, Inwendig.
Interjacency, s. Tusschenligg'ng , yr.
Interjacent , adj. Tuscchenliggend.
to Interject, v. a. Er tusschen werpen.
* —, v. n. Er tusschen kornen.
Interjection, s. Tusschenplaatmn. * —,
in de spraakk.,Tusschenwerpsel, o.
Interjectional, adj. Tusschen ingeschoven.
to InterjOill , v. a. SHAKSP. , Over en
weir vereenigen.
(yr.
Interjunction, s. Onderlinge y ereeni ging,
Interknowledge, s. Onderlinge kennis, yr.
to Interlace, v. a. Dooreen vlechten; to
- WITH, Verbinden met.
Interlapse , s. Tijdy erloop, o.
to Interlard, v. a. Doorspekken; to -WITH, Doorspekken of Doormengenmet.
Interleaf, s. Tusschengehechr blad, Tusschenblad, 0.

1NTERL
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to Interleave, v. a. (met wit papier)
Doorschieten.
to Interline , v. a. Tusschenschrtiven
Tusschen de regels schrifven. * Met
afwisselende regels schrifven , Gals eene
(vertaling); to — English WITH Dutch,
Om den andeien regel Engelsck en`Nedel duitsch schrliven.
Interlinear, tadj. Tusschen de regels geplaatst. * , lets tusscken de regels
hebbende.
Interlineary, adv., zie Interlinear. *—,
S. MILTON , zie Book interlined.
Interlineation, s. Tusschenschrift, (yer"betering tusschen de regels,) o.
Interlining, s. Tusschen de regels schrijven, o.
to Interlink, v. a. ilaneen schakelen.
Interlocation, s. Tusschenplaatsing, yr.
Interlocution, s. Gesprek, 0., Zamenspraak, Yr. *— , in regten, Tusschenvonnis, o.
Interlocutor, s. Medespreker,
in Schotland, Tusschenvonnis , a.
Interlocutory, adj. Bij wifteavan zamenspraak. *
, Bij 7vii:ze van tusschenvonnis;— judgement , Tusschenvonnis,o.
to Interlope, v. n. in den koophandel,
Onderkruipen.
Interloper, s. in den kooph..Onderkruiper,, m.; An--UPON, Demand, die inbreak maakt op.
to lnterlucate, v. a. veroud., (Door het
wegsnoeijeu van takken) licht maken.,
Ui tdunnen.
Interlucation, s. veroitd., Ultdunning, vr.
Interlucent, adj. Tusschen inschijnend.
Interlude, s. Tusschenspel , o. (m.
Interluder, s. Speler in een tusschenspel,
interluency , S. HALE
Tusschenvloei-

Intermetlial , adj. Tusschen ingelegen
Tusschenkomend.
Intermediate, adj. Er tusschen zijnde,
Tusschen... *—, s. in de scheik.,
schenstof , yr.
Intermediately, adv. Door tusschenkomst.
Intermediation , S. CHEYNE Tusschenkomst , y r., Middel , o.
Intermedium, s. Tusschenruimte. * ,
Tusschenstof, Middelstof_, yr.
to Intermell, v. a. bish. FisnER, zie to
Intermix.
Interment, s. Bcgrafenic, yr.
to Intermention, v. a. Mede vermelden.
Intermication, s. Tusschenschijnen , o.
Intermigration, s. Wederkeerige verhuizing , yr.
Interminable adj. Onmeteliik, Dsorgeene
'
grenzen to bepalen,
Onbegiensd.
S. MILTON, Onbeperkt rnensch,
Interminate, adj. Onbegrensd.
to Interminate, v. a. Jiedreigen.
Interminaticn, s. Bedreiging , vr.
to Intermingle, v. a. Dooreen mengen,
Tusschen mengen; CO - WITH, Per men
gen met. * —, v. n. Zich door elkandtr
mengen.
Intermission, s. Tusschenpoozing. * ,
Tusschenpoos , yr.
lntermtssive, adj. Bij tusschenpnezen ,
Tusschenpoozend.
to Intermit, v. a. Staken, ilfbreken.
* V. n. Zich verpoozen, Pauzeren,
Poor een' ti/ei ophouden.
intermittent, adj.,4fivisselend , BU tnsschenpoozen Tusschr enpoozend.
s.
Tusschenpoozende koorts , yr.
intermittingly, adv. Bif tusschenpoozen.
to Intermix, v. a. Dooreen mengen,Tusschen mengen; to —WITH, Verwengen•
.met. *
, v.
Zich door elkander
mengen.
Intermixture, rs. Tusschenmenging, yr.
*
Tusschenmengsel, o,
Interm p ndane, adj. Tusschen woreldenof
bollen zijnde.
Intermural, adj. Tusschen waren.
Intermutation, a. Verwisseling, yr.
Intermutual , adj. Onderling , Wederzijds ch.
Intern , adj. veroud., zie Internal.
Internal, adj. (Internally, adv.) Iriwen dig , Inneriijk.
Int ernational, adj.Wederzildsch(tusschen
natlen).
Internecine, adj. Doodelik.
31

jing,

Interlunar, Inter/unary, adj. Den tijd
tusschen de nieuwe en voile maan betreffende. (o.
Intermarriage, s. Wederzildsch hvwetijk,
to Intermarry, v. n. Over en war trouwen.

Intermean,• a. veroud., zie Interact.
to Internieddle, v. n. Zich bemoeijen;
to WITH, Zich mengen in, Zich
laten of bemoeffen met. * 5 v. a. veroud.,
Vermengen.
Intermeddler , s. Bemoeial , (die zich met
de zaken van andere lieden bemoeit,) m.
Intermediacy, s. Tusschenkomit Tees`
schenspiaak, yr.
ENG. A. DUTCH D1CT,
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Internecion, s. Wederkeerig moot-den, o.
Intersection, S. E AlONTAGUE, zie Connection.
Internode , s. Ruimte tusschen twee knoopen cf geledingen ., yr.
In ternuncio , s. Onderhandelaar , m.
Interosseal, Inrerosseous, adj. Tusschen
beenderen gelegen.
to Inierpeal, v. a. MORE, zie to Interpel.
to Interpel, v. a. B. JONSON zie to In
terrupt.
Interpellation, s. HALES , Oproeping om
to antwoorden, yr.
to Incerplead, v. a, Een nevenpunt behandelen, eer de hoofdzaak beslist is.
Interpleader, s. Die een nevenpunt behandelt; Bill of—, Regterlijke maatt egel,
wtrarbij yorr het uitspreken over de
hoofdzaak een ,nevenpunt words vastgesteld , tn.
to Interpledge, v. a. Wederkeerig vet-panden.
to Interpoint , v. a. Van de scheiteekens
voorzien.
to Interpolate, v. a. Tusschenvoegen om
to vervalschen.
Interpolation, s. Vervalsching door ensschenvoeging. *
Invoeging, vr
Interpolator ,.s. Vervalschei-, m., zie to
Interpolate.
to Interpolisb , v. a. Er tnsschen poliPten.
Interposal , s. Tusschenkomst, Bemiddeling, yr.
to Interpose , v. a. Tnscchen plaatsen,
Tusschen stellen; to-AMONG, BETWEEN,
BETWIXT , Plaatsen tusschen. * ,
Tusschen beide brengen, In bet midden
brengen, Als cot beletsel of als eenen
naderen aandrang orperen. * — , v. n.
Tusschenspreken, Ells middelaar of nitlogger tusschen komen. * —, In de rede
vallen.
Interpose, S. SPENSER, zie Interposal.
, BemiddeInterposer, s.
laar,,
Interposit , s. MITFORD Stapelplaats
tusschen twee handelsteden, enz., yr.
Interposition. s. Tusschenplaatsing, Tussehenstelling. *—,,TucscJ:enkornst ,vr.
Inte-pnsure, s. MONTAGUE , Tusschenplaatsing , yr.
to Interpret, v. a. Uitleggen, Verklaren,
Duiden. * , Vertolken.
Interpretable , adj. Verklaarbaar ;
Verklaarbaar nit.
-FROM,
Interpretati o n , s. Uitlegging, Verklaing , Duiding (ook met de beteek. van

INTEIIP
den zin door eenen uitlegger aan dr teal
gegeven ,) vr.
Interpretative , adj. ( Interpretatively ,
adv. ) Bij wijze van nit/eying of verklaring, Uitleggend.
Interpreter, s. Uitlegger, Verklaarder.
Overzetter, Toik, m.
*
Interpunction , s. Gebruik der scheiteekenen in het sehri,Pt,o., Punctuatie, yr.
Interregnuin, 3. Tusschenregering , vr.
zie
Interreign , s. BAcoN ,
Interregnum.
to Interrogate, v. a. Ondervragen. *—,
in regten , Verbooren.*—, v. n. Vragen.
Interroge , s. veroud., zie Interrogation.
Interrogation, s. Ondervraging, vr. *—,
in regten „Verhoor, o. *—,Vraag,vr.
de-spraakk., Vraagteeken ,
*
Interrogative, adj. Vragend, Bij wijze
" - s. in
toner vraag , Vragender
-de spraakk., Vragend voornaamwoord, o.
Interrogatively, adv. Vragender wifs.
Interrogator, s. Vrager, Ondervtager.
region, Verhootder, m.
*
Interrogatory, adj. Vtaagswiize. * — ,s.
Ondervraging, yr. , Verhoor,, o.
In terrorem , adv. Als eene wato-schnwing.
to Interrupt, v. a. Afltreken, Storen,
Kerhindet en met let's voort to gaan.*—,
Afbreken , Niet voortzetten, Staken.
Interrupt, adj. TVILLToN Aikebroken.
Interruptedly, adv. Op eene afgehrohne
wilze , Net tusschenpoozen.
Interrupter, s. Die apt eekt, Stoorder,
Interruption, s. Stating. * , Afbreking, Nalating. *— , Staking. * — ,
Tusschenpoos, vr.
Interscapular, adj. Tusschen deschouders
gelegen.
to Interscind v. a. A[3.nfidetz.
to Interscribe, v. a. Tusschen in schrfiven.
Intersecant, adj. Doorsnfidend.
to Intersect, v. a. & v. U. Doorsnajden
Zich snliden of kruisen.
Intersection, s. Snijding (van twee
nen), yr.
to Intersert, v. a. Tusschen invoegen.
Intersertion, s. Tuscchenplaatsing, yr.
Interspace, s. Fl A CKET, Tusschenrutmte,vr.
to Intersperse, v. a. Dootrzaalien, Doormengen; I.) to AMONG , Verspreiden
of Perstrootien tusschen; 2.) tO-WITH,
Doormengen met.
Interspersion, s. Doorzaaifing., yr.
Interstellar, adj. Tusschen de sterren
gelegen. *
, Buiten het zonnestehel
gelegen.

INTERS
Interstice, s, Tusschenrulmte, y r., Tots-1
schenwerk , o. — Tusschenpoos , yr.
1 nterstinctive , adj. Onderscheidend,
Interstitial, adj. Met tusschenruimten of
tusschenpoozen.
Interstratified, adj. Tusschen gelegen.
to Intertangle , zie to Intertwist.
lntertexture , s. Tusschenweefsel. * — 5
JVeefsel, o.
Intertie, s. Tusschenrib , yr.
to Intertwine, v. a. Dooreen vlechten.
to Intertwist? v a. Zamenvlechten, Dooreen vlechten of winden.
Interval, s. Tusschenruirnte , yr., Tusschenvak , o. * — , Tusschenpoos , yr.
to Intervene, v. n. Tusschen komen ; to
- BETWEEN, Kamen tusschen. * —,
Onverwachts voorvallen.
Intervenient, adj. Tusschenkomend.
Intervention, s. Tusschenkomst, yr.
Intervenue, s. BLOUNT, zie Interposition.
to Intervert, v. a. Afleiden, Eene andere
stieek doen nemen. *— , tot een ander
gebruik aanwenden.
Interview, s. Zamenkomst , yr., Blondgesprek , o.
to Intervolve, v. a. Dooreenwikkelen.
to Interweave, irr. v. a. Dooreen weven.
to Interwish, v. a. DONNE, Over en
weer tnewenschen.
Interworking, s. Zamenwerken, o.
Interwove, pret. ( by MiLToN) part.,
zie to Interweave.
Interwoven , part. , zie to Interweave.
Aanm. Bij DENHAM komt Interweaved
voor.
, Interwreathed, adj. Gerlochten tot an'
krans.
Investable, adj. OnbeVoegd orn eenen uitersten wil to waken.
Intestacy , s. Gemis van rtherstenwil,o.
Intestate, adj. Zonder ulterstenwil overlijdend.
Intestinal, adj. Tot de ingewanden behoorende , Ingewands...
Intestine, adj. Inwendig.*—,Inheemsch;
An—war, Een burgeroorlog. * s.
Ingewand , o.
to inthirst, v. a. bish. HALL, Dorstig
waken.
tU Inthral, v. a. SHAKSP. , MILTON ,
slavernij brengen.
Inthralment, s. MILTON , Slavernij, yr.
Inthronization, s. WARB UkTON Plaatsen op den troop , o.
to Inthronize, v. a. ongebr., Op den croon
zetten.
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Intimacy, s. Gerneen,zame vriendschap,vr.
Intimate , adj. Innig, Inwendig. *
Naauw vereenigd. * , Gemeenzaarn ,
, s.
Zee,- aan elkander verknocht. *
Gerneenzan2e vri end . m., of vriendin, yr.
to Intimate, v. a. Met eenen wenk to
vrienkennen geven. * —,
den deelen.
Intimately , adv., zie Intimate.
Intimation , s. Wenk, m., Bedekte tekennengeving, yr.
Intime , adj. vij iommige oude schrijvers ,
zie Intimate,
to Intimidate, v. a. Bevreesd waken,
Beschroomd waken.
Intimidation, s. Verschrikken, o.
Intinctivity , s. Gebrek aan kleurende
hoedanigheid , o.
Into . prep. met de nevenbeteek. van
eene beweging inwaarts , In.
Intolerable , adj. 0 nv erdragelijk, 0 ndr agelijk , Onultstaan10; — TO, Ondragelijk vont- Onuitstaanlijk voor.
'
Intolerableness
, s. Onverdragelijkheid ,
Ondragelijkheid , yr.
Intoleraoly, adv. , zie Intolerable.
Intolerance ,
Onverdraagzaams.
held , yr.
Intolerant, adj. Onverdraagzaam;
a thing, Jets niet kunnende of niet willende verdragen, Onverdraagzaam ten
aanzien van lets. * s. Onverdraagzaam mensch, M.
Intolerated, adj. Oaverdragen.
Intoleration , s. 0 nv erdraa gzaan2heid, v r .
to Intomb, v. a. Ten grave besteiien ,
Begraven, Ter aarde bestellen.
to intonate, v. n. Donderen Een heftig
gedruisith waken.
Intonation, s. Dondering, yr. * —, in
de muzijk , ilanhef(van een gezang), m.
to Intone, v. a,(Eengezang ) aanhe en.
* , Brommen, Suizen.
to Intort, v. a. In elkander draajjen.
Intortion , s. Ineendraaijing, vr.
to Intoxicate , v. a. Dronken waken; fig.
Bedwelmen; to - WITH, a. ) Dronken
waken met; b.) Opwinden met, door.
Intoxicate, adj. MILTON, zie Intoxicated.
Intoxication, s. Dronkenschap, yr.
Intractability, s., zie Intractableness.
ntractable, adj. Onhandelbaar, Onge•
I zeggelljk,
Weerbarstig, Onternbaar.
Intractableness, s. Onhandelbaarheid
Ontembaarheid, yr.
Intractably, adv., zie Intractable.
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Intraroliaceous, adj. "Ian de binnenziftle
van een blad groeijende.
Intranquillity,, s. TEMPLE, Onrustigheld , vr.
Intransient , adj. Niet kortstondig.
Intransitive, adj. (Intransitivel y , adv.)
in de spraakk., van werkw., Niet overgankelijk.
Intransmissible , adj. Niet over to maken
of to zenden, Onverzenabaar.
Intrant , adj. Ingaande, Indringende.
Intransmutahle , adj. Onveranderbaar,
Onvervormbaar.
to Intreasure, v. a. SHAKSP. , (Geld) opleggen , (fain.) Potters.
Intreatful, adj. SPENSER, Smeekend.
to Intrench, v. n. Inbreukirnaken; to ON, a.) Inbrenk maken op ; "Ianvallen, [ilanranden ; c.) Veroveren.
v. a. Met insnijdingen voorzien,
*
Verschansen,
Snijden, Doorsnijden. *
Net borstweringen versterken.
Intrench ant, adj. SHAKSP., (Macb. act„
sc. 7) Onwondbaar.
'Entrenchment, a. Borstweriug, Verschansing, vr.
Intrepid, adj. Onversaagd.
Intrepidity, s. Onversaagdheid, yr.
Intrepidly, adv., zie Intrepid.
Iutricable , adj., SHELTON, Vet warrend.
Intricacy, s. Neteligheid , Ingewikkeldheld, Verwarring, yr.
Intricate, adj. (Intricately, adv.) Netelig , Ingewikkeld, Verward.
to Intricate, v. a. CAMDEN, Verwarren,
Netelig maken.
Intricateness, s., zie Intricacy.
Intrication, S. COTGRAVE, Verwarring, yr.
Intrigue, s. Kuiperif, vr. Heimelojke
handel , tn. * Knoop (van eenig
verdichtsel),
to Intrigue, v. n. Kuipen, Heitnelijke
aanslagen maken. —, v. a. ongebr.,
Verwarren.
Intriguer, s. Intrigant. * —, Vrouwen-nalooper,, Boeteerder, tn.
Intriguing, adj. Arglittig, Zich met
kuilerijen inlatende.
Intrtguingly, adv. Met kuiperffen.
Intrinsecal, adj. Innerlijk, Inwendig,
bij
Niet uiteilijk of schijnbaar. *
sommige oude schtijvers, zie Intimate I
Closely familiar. Aanm. Tegenwoordig
schrijit men veelat Intrinsical.
Intrinsic, Intrinsical, adj. (Intrinsically,
a dv.) Inner/ilk, Inwendig.

INTRI
Intrins;cate, adj. SHAKSP. B.IjoNsoN,
Verward.
to Introduce, v. a. Inleiden, In eerie
plants of bij iemand bekend makes. *—,
Invoeren , In zwang brengen. * —
Inbrengen, Te pas brengen ; a.) to —
one 111TO (a place), iemand inleiden,
Iemand in eene plants introduceren ; to
— habits INTO children, Gewoonten in
kinderen brengen, Kindercn gewoonten
doen aannemen ; 2.) to — one , a.)
TO a person , Iemand big eea' ander'
intrrduceren; b.) TO a thing, Iemand
bekend maken met iets; 3.) to —
WITH, Beginnen met.
Introducer , s. Inleider, Die iemand bekend maakt. * Invoerder, Die iets
in zwang brengt.
Introduction , s. Inleiding, (het bekend
maken van iemand,) y r. *
ding ( van een bock or eene verhandeling), y r. *— , Invoering, (het in
zwang brengen,) yr.
Introductive, adj. Tit inleiding dienende.
Introductor,, s., zie Introducer.
Introductory, adj. Inleidend, Ells inleiding dienende.
Introgression, s. Ingang, m.
Introit, s. Psalm, die gezongen worth,
terwill de priester naar het altaar
gaat, tn.
Intromission , s. Inzending. *
Inlating, yr.
to Intromit , v. a. Inzenden. '* Inlaten. * —, v. n. in tie Schot. wet,
Zich met de goederen van anderen inlaten.
Introreception , s. Inlating, yr.
to Introspect, v. a. Van binnen betien.
Introspection, s. Bezigtiging van binnen, vr.
Introsusception, s. Innerning, vr.
lntrovenient, adj. lnkomende.
Introversion, s. Keeren naar binnen, o.
to Introvert, v. a. Naar binnen keeren.
to Intrude, v. n. Zzch indringen ; a.)
10 - INTO, Ineiringen in; 2.) to —
on, UPON, a.) Zich indringen
b.) Dringen in (eengeheim); c.) Stolen ; d.) Inbrenk waken op. * , v. as
Indringer; 1.) to —one's self IN, Indringen in j 2.) to
one's self INTO,
Zich bemoeifen met.
Intruder, s. Indringer, tn. ; I.) INTO a place , Indringer in eerie plants
2.) - on a thing, Die zich van iets
meester maakt.
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Intrusion, s. Indringing , yr.; — ON, Invalidity, s. Krachteloosheid, vr.
Invalidness, zie Invalidity.
UPON, Storing van.
to Intrust, v. a. Vertrouwen, Toe• Invalitudinary, adj. Ziekelijk.
vertrouwen; z.) to — a thing TO Invaluable , adj. (Invaluably, adv.) Onone , Iemand jets toevertrouwen ; 2.) schathaar.
to — one WITH a thing, lemand lets Invariable , adj. Onveranderlijk. ,
Invariableness, s. Onveranderkkhoid, yr.
toevertrouwen of vertrouwen.
invariably , adv., zie Invariable.
Intuition, s. Aanschowing , y r.
Intuitive, adj. (Intuitively, adv.) /Ian- invaried, adj. BLACKWALL , zie Unschouwelijk , Aanschouwend; — TO, varied.
Invasion , s. Vijandelfike lo yal , tn. ;
Aanschouwelijk voor.
to Intumesce , v. n. Zwellen(inzond. door — on, uPon, Aanval op.
Invasive, adj. Vijandelijk aanrandend.
hitte), Zich uitzetten.
Intur- Invention , s. FULKE 1586, zie Invective.
Intumescence , Intumescency ,
Invective , s.
Smadelijke uitvaring ,
gescence, s. Zwelling , vr.
Intuse, s. SPENSER, Kneuzing , yr.
Srnaadrede, Lastering,vr.;— AGAINST
to Intwine, v. a. In elkander draaffen ; the church, Lashring tegen de kerk.
Aanm. Sommige schrfivers hebben, schoon
to - WITH , Door y lechten met.
minder good , at gebezigd in plants van
to Intwist , v. a. Zarnendraaüen.
Inuline , s. zeker plantaardig beginsel , against. .— , adj. ( Invectively , adv.)
Inuline, yr.
Smadelijk uitvarend, Verwiftend, Las terend.
to Inumbrate , V. a. Omschaduwen:
to Inveigh , v. n. Smadelijk uitvaren,
Inuncted , adj. Gezalfd.
lnun,ction, s. Zalving. yr.
Scherpe verwiltingen does, Schimpen ;
Inunctuosity, s. Gebrek aan olieach- to — AGAINST, Uttvaren tegen, Schimtigheid , o.
pen op.
Inundant , adj. SHENSTONE, Overstroo- Inveigher, S. Se/limper, tn. ; — A.G AINST ,
Schimper op.
mend.
to Inundate , v. a. Overctrootnen ; to to Inveigle, v. a. Verleiden.
Inveiglement, s. VerleMing, yr.
--, WITH , Overstroomen met.,
Inundat,on, s. Overstrootning, yr.
Inveigler , s. Verleider m.
lnunderstanding, adj. PEARSON , Dom. Inveiled , adj. Ge,tuflerd.
Inurbanity, s.
Onbeleefdheid, Onbe- to Invent, v. a. Uitvinden. * —, Verschaafdheid , yr.
dichten , Verzier en. * —, V rzinnen.
to Inure, v. a. Gewennen; to — To, Inventer, s. GARTH , zie Inventor.
Gewennen aan. Aanm. Oudere schrij- Inventful , adj. GIFFORD, Vindingra.
vers bezigen WITH in plants van to. Inventible, adj. ongehr., Uit ;e vinderr.
*—, V. n. ougewoon, In twang komen. Invention , s. Uitvinding. * —, OntdekInurement, s. Gewoonte , yr.
king. * —, Verdichting , yr. * —,
to hum , v. a. SHAKSP., zie to Intomb. Verdichtsel, o.
Inusitation, s. PALEY , Onbruik , o.
Inventive, adj. Vindingrijk.
lunation, s. Verbranding, yr.
Inventor, a. Uitvinder. * —, Verdich Inutile, adj. BACON, Nutteloos.
ter, m.
Inventorially, adv. Bit' 11 *U van InInutility, s. Nutteoosheid, y r.
Inutterable , adj. MILTON, zie Unut- ventaris.
tenable.
Inventory , s. Boedellijst, y r. , Invento Invade, v. a. Vijandelijk aanvallen , tari s, m.
Aanranden. * —, veroud., Ingaan.
to Inventory, v. a. (eeven boedel) BeInvader, s. Invallende rijand , Ann- .schrijven.
rander,, m.
Inventress, s. UitYindster. * — , VonInvalescence, s. Sterkte, Gezondhe id, yr. dichts ter, yr.
Inva l id, adj. Krachteloos. * — , s. Door Inverse, adj. (Inversely, adv.) Omgeoude, dom ofDoor wonder; tot de dienst keerd.
onbekwaam geworden krijgsmein , In- Inversion, s. Omkeering ,Verzetting, yr.
v al/de, en.
to Invert, v. a. Omkeeren, Verzetten ,
to Invalidate, v. a. Krachtelooc maken.
of Omdraaffen , Ile t laatste eerst , of
Het binnenste buiten, zetten. * —, OmInvalide, a. veroud., zie Invalid.
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keeren, Omdraaffen, Eels° orrgekeerde
wending aan lets geven.
Invertebral , adj. Zonder wervelbeenderen.
Invertebrated, adj. Zonder ruggegraat.
Invertedly,, adv. Otrgekeerd.
to Invest, v. a. Kleeden; a.) to — in,
a.) Kleeden in ; b.) Bevestigen in (een
ambt , an office ); c.) Vestiges in ; 2. )
to - WITH i Bekl?eden met.
Investient, adj. WOODWARD, Bedekkend.
Investigable , adj. Onderzoekbaar.
to Investigate , v. a. Onderzoeken.
Investigation , s. Onderzoek, o. ; — INTO,
Een onderzoek naar.
Investigative, adj. Onderzoeklievend.
Investigator, s. Ondetzoeker,, in.
Investiture, s. Inbezitstelling van eenige
ivaardigheid , yr.
Investive, adj. Oingevend , Insluitend.
Investment, s. Kleeding * —, Vestiging (van een kapitaal ), yr. * —,
Goed , waarin een kapitaal ge"estigd is
of zal worden, Pand, o. * —, Insluiring, Omsingeling , yr.
Inveteracy, s. Ingeworteldheid. * — ,
Hardnekkighcid , yr.
Inveterate, adj. Ingeworteld, Ingekankerd.
to Inveterate , v. a. Door langdurigheid
does inwortelen ; to — INTO , Deco
wortelen in.
Inveterately, adv. Hardnekkig , Hevig.
Inveterateness , s., zie Inveteracy.
Inveteration , s. Inworteling , Inkankering, yr.
(In vidiousl y , adv.)
Invidious, adj.
Nijdig , Afgunstig. * —, No)d of Al
gunst verwekkend , Hate10.
Invidiousness, s. Geschiletheid , om nod
of afgunst to verwekken , Hatekleheld, yr.
Invigilance, s. COTGRAVE , Gebrek aan
waakzaamheid, yr.
to Invigorate, v. a. Versterken , Kracht
geven.
Invigoration, s. Versterking, Krachtgeving , yr.
Invinctoility, s. Onoverwinnelijkheid, yr.
Invincible, adj. Onoverwinneltjk ; — By,
Onoverwinnelijie 'door.
Invincibleness, s. HAMMOND , Onoverwinnelijkheid , vr.
Invincibly, adv. , zie Invincible.
Inviolability, s. Onschendbaarheid. * —,
Onkwetsbaarheid , yr.
Inviolable, adj. Onschendbaar. *—, Onkwetsbaar.
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Inviolableness, s , zie Inviolability.
Inviolably , adv. , zie Inviolable,
Ongeschonden , OnbeInviolate , adj.
' schadigd.
Inviolated, zie Inviolate.
Invious, adj. Onbegangbaar,, Onbegatzkelijk.
Iaviousness, s. Onbegankelilkheid , yr.
co Inviscate , v. a. Lijinen , Belijmen.
* —, Met lifinroedenvangen.
to Inviscerate , v. a. MONTAGUE , 1648,
Voeden.
Invisinility,, s. Ottzigtbaarheid , yr.
Invisible, adj. Onzigtbaar; — TO the
eye, Onzigtbaar voor het oog.
Invitation, s. Nooding , Noodiging. *---,
Uitnoodiging, yr.
Invitatory, aclj . Uitnoodigend. * —, S.
Lofzang van uitnoodiging tot het gebed , in.
to Invite, v. a. Nooden , Noodigen , Tot
eene gezellige zamenkomst yetzoeken.
* — , Uitlokken , Nopen ; to — To,
Noodigen tot, ens t e , Uilnoodigen op,
onz te.
Invitement, s. B. JoNsoN , zie Invitation.
Inviter, s. Noodiger,, m.
Inviting, aclj. Uitnoodigend , Uitlokkend.
* —, s., zie Invitation.
Invitingly, adv. flanlokkend,Uitlokkend.
Invitingness, s. Uitlokkende , o., Aanlokkelt)kheid , vr.
Invitrifiable , adj. Niet in glat to veranderen.
io Invocate , v. a. "lanroepen. * —,
Inroepen, Afsnieeken.
Invocation, s. Aanroeping. * —, Inroeping , yr.
Invoice , s. bij koopl. , Factuur, yr.
to Invoke, v. a. Aanroepen. * —, Inroepen , Afsmeeken ; to — a blessing
u p on one's head, Een' zegen over Fernand afsmeeken.
Involuntarily, adv. , zie Involuntary.
Involuntariness , s.
Onvrijwilligheid.
* — , Onwillekeurigheid, yr.
Involuntary, adj.
Onvrijwillig. * —,
Onwillekeurig.
Involucret, adj. Met een involucrum
yoorzien.
Involucrety,, s. Klein involticriim , o.
Involucrum , s. Blaadjes , welke den sten•
gel omgeven ., o. mee, v.
Involute, s. Inwaarts loci ende kromme
lijn , yr.
Involuted, adj. Spiraalvormig naar binnen gerold.
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s. een violetkleurig metaal.
Per*
In win tion , s.
Iota, ,fota, vr.
Omkleedsel , o.
wikkeling, y r. *
to Involve, v. a. Inwikkelen, Ornwikke- Ipecacuanha, s. Ipecaenanha, vr.
len; t.) to-- INTO, a.) Wikkelen of Ipse di g it, s. (Hij heeft bet zelfgezegd;
Hullen in ; b.) Stollen in; 2.) to - van hier:) Bewering, yr.
WITH Verwikkelen of Vereenigen met. Irascibility, s., zie Irascibleness.
Invulnerable , adj. Onkwetsbaar; —TO Irascible , adj. Oploapend, Ligt toornig
wordend, Grammoedig.
fatigue, fOnvermoeibaar.
vr.
Invulnerableness.; s. Onkwetsbaarbeid,vr. Irascibleness, s. Oploopendbei
Ire , s. Toorn,
Gramschap,
ro Inwall, v. a. SPENSER , Ornwallrn.
Inward, adj. Inwendig. * —, Innerlijk, Ireful, adj. (Irefully, adv.) Toornig,
Innig. * Geineenzaam. — , In Grammoedig.
het gemoed geprent. *--.,adv.Inwaarts, Irenarch, s. bij de oude Grieken, RustBinnenwaarts, Naar binnen. * —; In- bewaardsr, (Ruwaard ,)
gebogen.
-, s. SHAKSP., Huisvriend, lrenical, adj. Vreedzaam.
Iridescent, adj., zie Irisated.
m.; zie ook Inwards, s. pl.
Inwardly, adv. lbzwendig. *
In het Iridium, s. zeker metaal.'
Iris, s. Regenboog. * —, Ring, (om
hart, Van binnen.
Inwardness, s. SHAKSP, Getneenzame den oogappel,)
vriendschap, yr. —, MoRM, Inwen- Irisated, adj. De kleuren van den regenboog vertoonende.
dige staat , tn.
Inwards, adv., zie Inward, adv. * —, Irishism, s. Iersche spreekmanier, vr.
s. ph, zie Inward, S. * —, MILTON, to Irk, v. a. (enkel in den 3 pers.,)
MORT/MER inzon5d. Ingewanden, o. als: It irks me, 't Verdriet mij.
Irksome, adj. (Irksomely, adv.) Ver.
meerv.
to Inweave, irr. v. a. Ondereen weven ; drietig, Lastig,
— TO,
to — WITH, Doorweven met. * —, Lastig of Hinderlijk voor.
Irksomeness, s. Verdrietigheid, LastigInvlechten.
held, Hinderlijkheid, yr.
to Inwheel , v. a. Omgeren.
Inwit, s. veroud., Verstand , a. Geect,_m. Iron, s. User , (het metaal of eenig
to Inwood, v. a. veroud., Indebosschen daarvan gemaakt werktuig,) o.; pro.!.
to Beat the — while it is hot, Het ijzer
verbergen.
smeden , terwijl bet beet is. * adj.
Inworking, s. Inwendige werking , yr.
Inwove , pret. & INILLToN) part. Ijzeren ; fig. Onbuigbaar, Hardnekziq to Inweave.
big ; ask: Onvruchtbaar, Rampspoedig,
Inwoven, part., zie to Inweave. Aanm. als: The —age, -De ij,zeren eeuw. *—,
Inweaved komt some ook voor,, hoewel IJzerverwig, tlzerkleurig.
de spraakkunstenaren hi t afi.'ettren.
to Iron , v. a. Strijken, (met een strijkto Inwrap, v. a. Inwikkelen Oniwikke- fizer). * , In boeijen sluiten, In de
len. * —, Verwarren , Duister waken. ijzers sluiten.
Verrukken , Bckot en ; to 4- IN, Ironbar, s. Uzeren stang, yr.
*
Wikkelen in, Ilullen in.
Ironbound, adj. Net fizeren hoepels
to Inwreath , v. a. Ott;kransen, Bekran voorzien.
sea; to - WITH, Omkransen met.
Ironclay, s. zeker zout.
Inwrought, adj. Ingewerkt ;
WITH, Iron-cross, s. Molenlizer, o.
Doorwerkt met.
Iron-dross , s. Ilzerschnim, o.
Iodate, s.
een zout, dat nit iodine, Iron-flint , m. Ifzerquarts, o.
zuurstof en eene basis bestaat.
Irongage, s. Draadmaat, yr.
lode, zie Iodide.
Ironglimmer, s. IJzerglimmer, tn.
Iodic, adj. Tot iodine behoorende.
Ironglue, s. Steenajm , yr. en o.
Iodide, s. naam eener onverbrandbare Irongrey, adj. lfzergraanw.
zamengestelde stof, door sommigen ook Ironhandled, adj. Met een ijzeren
(standigheid.
lode genoemd.
handrac..
Iodine, s. zekere onzamengestelde zelf Ironhearted, adj. Hardvoebtio.
Iodousi zie Iodic.
Ironic, Ironical adj. (Ironically, adv.)
loduret , a. zekere verbrandbare zamen- Irontsch, (filet eene geheel andere be.
gestelde stof.
duiding gebezigd dan de woorden letter-
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terlijk te kennen gel'en,) Schertsend, i Irreconcilably, adv., zie Irreconcilable.
Spottend.
to Irreconctle , v. a. CLARENDON, OuIronist, s. Spotter , tn.
verzoenli;k maken.
Irreconciled, adj. SHAKSP., Ongeboet,
Ironl , quor, s. Olgelost tizerroest , m.
Ironmill , s. Vzermolen , nz.
Onverzoend.
Irreconcilement , s. Oneenigheid, yr.,
Ironnvne, S. lfzergroef, yr.
Gebrek aan verzoening , o.
Ironmonger, s. Ifzerkooper,, m.
Irreconciliation , s. Gebrek aan verz9e Ironmongery, S. lfze,winkel, nt.
ning, Gdmis van verzoening , a.
Iromnould , s. I,Izervlek , y r.
Irrecoverable, adj. ( Irrecoverably, adv.)
Iron - ore, s. Afzererts, m., Oer,, o.
Iron - pin, s. 1,1Zeren pen,, y r.
Onherstelb,ar,, Onherkrijgelijk. * —,
Iron - point , s. Puntuur, yr.
Onherstelbaar.
OnherstelbaarIrrecoverableness, s.
Iron-rod, s. RondUzer, o.
Irons, s. pier., zie Iron. * 1--- t .Uzers, heid , yr.
o. meery., Boeiien, y r. ?mem
Irrecuperable , adj. (Irrecuperably, adv.)
bij eenige wide schrijvers , zie IrrecoIron - sand, s. Ifzerzand, o.
verable.
Ironsick , adj. Net verroest ifzer.
Irredeemable,
adj. (Irredeemably, adv.)
Ironside, s. II-zeren node, vr..
Onherstelbaar, zie Not redeemable.,
Ironscave, S. Staaflizer, o.
Irreducible, adj. Niet ten onder te bren,
Ironstone, s. Uzersteen, m.
gen; -INTO , Niet te brengen tot.
Ironware , s. tjzcrwaar, yr.
Irrefragability,, s. Onwraakbaarheid, Onlronwire , s. lizerdraad, o.
weérlegbaar'heid, yr.
Ironwood, s. lfzerhout, o,
Ironwork , s. tizerwerk , a. * — , pl. Irreiragab:e, adj. ( Irrefragabi .,r , adv.)
Onwraakbaar, Onweérlegbaar.
Ironworks, Ifzergicting, or.
Ironwort , s. Uzerktuid, o. irrefragableness, s., zie Irrefragabilicy.
Irony, adj. lfzerachfigs . * _ Th. v-zeren. Irrefutable, adj. (Irrefutably, adv.) OnIrony , s. Ironie, (e'en gezegde , bil het- wederleggelijk.
welk men op eene gelicel andere bedni Irregular, adj. Onregelmatig. * —, Onding doelt , dan de woorden letterlijk geregeld, (ook in den zin van Ongebonte kennel; geven ,) yr., Spot, tn., den, Onredelijk.) * — 5 S. lemand ,
die geene regelen volgt.
Scher ts , yr.
(loopend.
Irons, ad'. CHAUCCR , Toor,:ig , Op- Irregularity, s. Onrcgeltnatigheid. * — ,
Irradiance, Irradiancy, s. Uitstrating , Ongeregeldivid, yr.
Irregularly , adv., zie Irregular.
or., Lichtstralen, tn. nteerv.
to Irradiate, v. a Be7tralen; fie. T ree. rt) ungulate , v. a. BROWN, Ontstellen,
liehten. "—, liezieien , Ferlevendigen. Onge, egeld makes.
* —, renieren, * —, v. n. Stra.en, Irrelative, adj. Niet betrekkeliik , Op
zich zelf ssaadde.
SchtInen.
Irrelati , ely , adv. Zonder betrekking,
Irradiate, adj. Versierd, Getooid.
Irradiati,n, s. Bestraling. * —, Stra- Op zich zelf.
Irrelevancy, s.
Vreemdheid aan de
ling, y r.
Irrational, adj. Onredelijk, Redeloos. zaak, yr.
Irrelevant, adj. Niet tot de onderhavige
* — , Ongerijmd.
zaak behoorende , OntoepasseltA
Irrativnality, s. Redeloosheid, y r.
Irrational.
Irrelevantly,
adv. Niet tot de zaak beIrrationaly, adv., zie
Irreclaimable, adj. (Irreclaimably, adv.) hoorende, Zonder eenige betrekking op
Onherstelbaar, Onverbeterlijk , Onver- de zaak se hebben ; —TO,Vfeemd awl.
Irrelievable , adj. Onverhelpelijk.
beterbaar.
Irrec,incilable, adj. Onverznenbaar, On- Irreligion , a. Ongodsdienstigheid, or.
verz enlük. *--, Niet overeen te linen- Irreligious, adj. (Irreligiously, adv.)
gen, Onvereenigbaar; I. ) - TO, Niet Ongodsdienstig.
te re, zoenen met ; 2.) - WITH , .Niet Irremeable, adj. DaYneN, Geenen terugovereen te brengen met, Onvereentg- keer toelatende.
Irremediable, adj. 'Onherstelbaar.
baar met.
Onherstelbaara.
Irr concilableness, s. Onverz , enlijkheid. Irremediableness,
heid, yr.
* —, On yereenigbaarheid, or.
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Irremediably , adv., zie Irreined;ab7e.
Irremissible, adi. Niet kunnende kwUtgescholden worden, Onvergetelijk.
Irremissibleness , s. Ongeschiletheid am to
kunnen kwijtgescholden worden, Onvergefelijkheid.
Irremissibly, adv., zie Irremissible.
Irremovable , adj. Onverplaatsbaar, Onbewegelijk , Onveranderlijk.
Irremunerable, adj. Onbeloonbaar,, Onvergeldelijk.
Irrenowned, , adj. Ouberoemd , Onve r
-mard.
Irreparability, s. Onherstelbaarbeid, yr.
Irreparable , adj. (Irreparably, adv.)
Onherstelbaar.
Irrepealably, adj. (Irrepealably, adv.)
Onherroepeldk.
Irrepentarce, s., zie Impenitence.
Irrepleviable, adj. in regten , 0 nlosbaar.
Irreprehensible , adj. Onbei
Onberispelijkirreprehensibleness, s.
held, yr.
Iri eprehensibly,ads., zie Irreprehensible.
Irrepresentable , adj. STILLINGTLEET,
Onvertoonbaar, Niet voorge,te ld kunneeds worden.
Irrepressible , adj. Ononderdrukbaar.
Irreproachable, adj. Onberi,peIiik."
Onb:J1
Irreproachableness,
s.
held, yr.
Irreproachably, adv., zie Irreproachable
Irreprovable , adj. (Irreprovably, adv.)
Onberispelijk.
Irreptitious , adj. ongebrnik., Lweslopen.
Irresiscence, s. PALeY, Lijdzaamheid,
Irresistibility, a. Onwederst‘tanlijkbeid,vr.
Irresistible , adj. Onwedentaanlijk.
Irresistibleness, s., zie irresistibility.
Irresistibly , adv., zie Irresistible.
irresistless, adj. barb. woord, zie Irresistible.
rrresoluble, adj. Onoplosbaar, Onsetbindbaar ; —BY Niet op le losseri door.
Irresolubleness, s. Onoplosbaarheid.: Vr.
Irresolute , adj. Besluiteloos ; — on,'Besluiteloos omtrent.
Irresolutely, adv., isle Irresolute.
Irresoluteness, s., zie Irresolution.
zie IrreIrresolvedly, adv. BOYLC
solutely.
Irresolution s. Besluiteloosheid, yr. ; —
on, Beslaiteloosheid orntrint.
Irrespective, adj. (Irres p ectively, adv.)
Zonder betrekking , Zonder opzigt tot
iets enders, Onbepaald, 0nvoarwaarde10.
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Irrespirable, adj. Onadembaar.
Irresponsibility , s. Onverantwoordelijkheld , vr.
Irresponsible , adj. Onverantwoordelijk.
Irretentive ,iadj. 1Viet onthoudend, Zwak.
Irretrievable, adj. Onherstelbaar.
Irretrievableness, s.Onherstelbaarheid, yr.
Irretrievably, adv. , zie Irretrievable.
Irreverence, s. Oneerbiedigheid ; — TOWARD Oneerbiedigheid omtrent. * - Ongeachtheid , Minachting , yr.
Irreverend, adj. veroucl., zie Irreverenr.
Irreverent, l'aclj. (Irreverently, adv.)
Oneerbiedig.
Irreversible, adj. Onwederkeerla , Onherroepelijk.
'rreversibleness, s. Onhcrroepelijkheid,vr.
Irreversibly, adv. , zie Irreversible.
Irrevocabiiity,, s., zie Irrevocableness.
Irrevocable , adj. Onherroepelijk , Onwederroepelijk.
Irrevocableness, s. Onherroepelijkheid,vr.
Irrevocably, adv., zie Irrevocable.
Irrevoluble , adj. MILTON, Geene omwenteling hebbende.
IrCletorical, adj. Onwelsprekend, Onbevallig , Aiet overredend.
Bevochtigen, Beto Irrigate, v. a.
sprocijen.
Irri anon, s. Bevochtiging, Brp r oeijing , yr.
( 171;e (r.
id ,
Irr i
adj. Bevochtigl , Bespi
Irrision s. Uitiagehing, yr.
Irritability, s. Pri,: kelbaathei d , yr.
Irritable , adj. Prikkelbaai.
Irritant, adj. in regten, Vernieigend.
to Irritate. v. a. Prikkelen, , (eene
wonde) herder doers ontsteken , Kli' , adaardig makers. *--, (hot gornoed) Vertoornen , Gramstorig makes, Kwaadaardig makes, Verbittercn. * —, ongebruik., Vernietigen.
Irritate, adj. BACON, Verloogd.
Irritation , s. Prikkeling. * —, Vorbittering, yr.
Irritative , adj. Prikkelend. * — , Vertoornend.
Irritatory,, adj. Prikkelend.
Irruption , s. Instorting, instrooming ,
yr. * Vaittielijke inval , ; INTO, Indringen in, Overweldigen van.
Irruptive, adj. Inbrekend, Indringend;
— on his head, Over zijn hoofd komend.
Is, 3 pers. of the pres. sing., zie to Be.
lab , uitgang, door welken bilvoegel.
woorden van naamw. worden gevormd,
en overeenkomende methet Ned. Achcig,
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( zie Achtig in het andere deel. ,) ale
Bl Wish, illoauwachtig Aan het Nemirow
grenzende, Naar het blaauwe trekkende;
Mannish, Manachtig, gcarne eenen man
hebbende ; of met scd, ale: Swedish,
Zweedsch.
Isicle, zie Icicle.
Isingglass., s. Vischlijm, y r. en 0., Huts:
blad , p.
Ising-glass-stone, s. Kattesteen, Muscoyisch glas , o., Mica, yr.
Islamism, s.. regtzinnige leer der Mahomedonen, Islamismus , o.
Island , s.. Eiland, o.
Islander, s. Eilandb ewoner, Eilander,m.
isle, s. Eiland, o.
Isle, s. eene misspelling voor Aisle.
Islet, s. Eilandje, o.
Isochronal, Isochronaus, ajj. Gelgk in
tilt , In gelijken tjjd volbragt.
to Isolate, v. a. 4zonderen , Isoleren;
to — one's self from, Zich ajZonde.
ren van.
Isolated, adj. Aileen staande , Afzcnderls)k.
Isomorphous, adj. Ziln' oorspronkelilken
vorm behoudende.
Isonomy, s. Gelgke wet, yr.
Isoperimetrical, adj. Gelilk in omtrck.
Isosceles, s. Gelfilebeenige kuur,, yr.
Isothermal, adj. Gelilkelük was m.
isotonic, adj. Van gelilken loon.
Issue, s. Uftgang ,Uitloop , tn., Opening,
waardoor jets uitgaat of nitvioeit. * ,
Uitstorting ,Uitstrooming. * —, Fontanel, yr. * , Uitslag , m., Uiteinde,
o., Uitkomst (van eenige zaak). *
Opbrengst (van jets, dot wins( geeft),
Kroost , o., Nakomelingschap,
vr.
y r.; Without male --, Zonder man*
nelilk
Gevolgtrekking , yr.
to Issue, v. a. Uitkomen , Uitgaan ,
VooraUitstroomen Uitbersten. *
komen ,Opgeleverd worden , (a1s inkomsten). * , 44ammen * Voor den
dog komen ; I.) to—FORTH on an errand, Uitgaan om eene boodschap; 2. )
to — FROM , a.) Komen of Vioeijen ;
b.) Voortspruiten ult ; c.) Komen van ;
3.) tO — INTO, Uitioopen in ; 4.) tO
— on, Zicit begeven aan, op ; 5 .) to
— out, Uitvloeilen, moor den dog komen ; (Aanm. Men vindt oak` to Issue
OUT FROM , Issue OUT OF ; ) 6.) to —
To , Suellen naar ; 7.) to — THROUGH,
Suellen door. * —, v. a. Uitzenden,
iffvoardi gen. * —, Uitvaa: &gen ; to

BSI].
— FORTH, OUT, a.) Uitgeven ; b.) Ult.
c.) In omloop brengen.
vaardigen
Issued, adj. SHAKSP , .e.lfgestamd.
Issueless, adj. Zander kroost , Zender
k Inderen.
Isthmus, s. Landengte , yr.
It, pers. pron. Het, (of ook Hij of Zit;
wanneer het Ned. word niet van het
onz. geslacht is.) Aanm. Het Eng. onz.
pers. voor naamw. It, wo: de ook , even
ads het Ned. Het, zonder eenig bilzonder begrip van persoonlgleheid voor te
stellen , gebruikt : a.) soar de oerzaak,
hoedanig die ook zil , van eenig bedriff
of voorval , of wel voor eenig wezen ,
blootelilk ads zooa'anige oorzaak berains, — thunders, Het
schouwd ;
regent, hot dondert ;
is not I, but
— is he, Ik ben het niet , nfoor hil is
het ; 2.) voor het onderwerp eener redo,
hetzil dit voor of na uitgedrukt , of.,
ads ligt te bevatien, verzwegen word::
— is an honest man, Het is een eerlo)k
man ; — is the cusiom, fIet is de gehappened once, Het ge,
woonte ;
beurde eens ; I don't know Ik wee:
het net; inzond. 3.) voor den toestand
des bedoelden persoons of voorwerps
How is — with you ?, Hoe is het met is?,
Hoe goat het? Daarenboven words
het Eng. It na werkwoorden, in den
gemeenzamen spreektr., ads eene yersterking van den zin gebriiikt , ads : to
Lord —, Den grooten beer spelen.
Italian, adj. Itaiiaansch. * — , s. Italiaansch , o., Italiaansche tool, yr.
* — Italiaan , Italiaansche , yr.
to Italianate , v. a. AscHem, 158 9, Italiaansch maken.
Italic, adj. Cursief. *— s. pl. Lalics,
Cursieve letters, yr. nieerv., Cursief, o.
to Italicise, vr a. Dr. PARR, Met cursief
onderscheiden.
Itch, s. Schurft, o. * jeuking ,
jeukte, (in het algem.,) y r. ; fig. Ste, lee
begeerte, y r.; — AFTER, FOR, Zucht
of Begeerte naar.
to Itch, v. n. jeuken ; fig. An itching
desire, Eene brandende begeerte.
BeItching, s. Puking Jeukte. *
geerte, vr., VerIongen, o.
Jeukerig.
Itchy, adj. Schur frig.
Item, adv. Item, * — , s.
Nienwsartikel , o.; fig. Wenk , m.,
Bedekte tekennengeving , yr.
to Item, v. a. Opteekenen,ilanteekenen.
! Iterable, adj. HAmmoND, lies haalbaar.

ITER

1 TS E

Iterant, adj. BACON , Ilerhalend.
to Iterate, v. a. Herhalen ; to — INTO,
Door herhaling in het geheugen brengen
van.
Iteration, s. Herhaling , yr.
Itinerant, adj. Reizend, Rondtrekkend ,
Niet in eene plaats gevestigd. * —, s.
Reiziger,
Iterative , adj. COTGRAVE Herhalend,
Herhaald.
itinerary , adj. Reizend ,Eene reis doende.
* s. Reisboek , o. , Reis kaart , yr.
to Itinerate, v. n. COCKERAM, Reizen.
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Itself, recip. pron. Zich. * —, Zelf;
By
Ittria , zie Yttria.
Ivory, s. Ivoor,, Elpenbeen , o. *
adj.. Ivoren , ElpeOeenen.
Ivory-turner, s. Ivoord,aailer,, tn.
o.
, Klitnop,
Ivy, s.
Ivy-berry, s. Klimopbes , vr.
Ivy-bush, s. weer, Kiimopkrans (voor
herbergen),
Ivyed , adj. Met klimnp begroeid.
Ivy-owl, s. Grijze nil, so.
Ivy-resin, s. Klimophars , o.

3.
JACK
J
1
jacItadandy, s. Lafbek , Gek,
J, s. de letter, J, yr.
Jackal, s. zekcr dier,, Jakhals , m.
to Jabber, v. n. Kakelen, Babbelen.
Jabber, s. Gebabbel, Gekakel, Gewawel, o. Jackalantern, s. Dwaallicht , o.
Jabberer, s. Babbelaar, tn., Babbelaar- Jackalent , s. Onn6ozele bloed, m.
Jackanapes, s. "lap. * — , Ingebeelde
ster,, yr.
Jabberment, s. MILVYN Gekeuvel, Ge- gek , m.
Jack-ass, s. Ezel , tn.
kout , o.
Jack-hoot, s. Salve laars, Stevel, m.
to Jable , zie to Javel.
Jackdaw, s. Tamme kraai , Dole, yr.
Jacent , adj. (Uitgestrekt) liggende.
Jack , s. verkorte mansnaam in plaats Jacket, s. Buis, Watnbuis, o.; fain. to Beat
van John, Jan, Han g , tn. —, In het one's —, Iemand op het wambuis koalgem. een wooed van verachting , om men, Iemassd afroisen.
eenen gemeenen kerel aan te duiden, Jacketed, adj. Een Luis of wambuis draVent, ook: Looze schalk ; prov. A. gendc.
— of all trades, Een Jantiel van al- Jack-in-the-box, s. een speeltuig. * ,
les , o. ; A —of all sides, Een draaijer. eene plant.
*—,eenig werktuig, dat de plaats van een' Jack-ketch, s. Beul , tn.
jongen bekleedt, als : * Laarzentrekker , Jack-pudding, s. Hansworst ,
Stevelknecht,m.; ook: Onrust, (van een jack-sauce, s. SHAKSP., Onbeschaamde
braadspit,) yr. *— IVIannetje (van dier- vent, m.
soorten), o. * —, 'Schraag (on; dent te jack-smith, s. Braadspitmaker,, m.
zaten), yr. * —, Pennetje (van een Jack-with-a-lantern , s. Dwaallicht, o.
klaaumer), o. * , Geus , (boort van Jacobin, s. Jacobliner monnik , in.
Lederen kruik , yr. Kappertje , O. Gekuifde duff, yr. *—,
scheepsvlag). *
*
adj.JaNaliênkolder,, Jacobin , Democraat ,
Pantser,, o.
*
m. * — , Dommekracht, vr., Windas , cobijnsch, Democratisch.
Jacobinism, s. Jacobijnsche beginselen, o.
Windaas , 0. * Jonge snoek , tn.;
Jacobite, s. Jacobiet , tn. * , adj. Ja(eerie plant,) Erysimum,
—bythedg,
cobitiscli.
of
Springpop
,
vr.;
—
vr.; — in a box,
the clockhouse , Mannetje , dat de uren Jacobitisin , s. Grondstellingen der facebieten, y r. meerv.
slant, o.
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JACO

Jacob's staff, s. Pelgrtmsstaf. * —,Degenrotting. *
Graadboog, tn.
Jacobus, s. Gouden Jacobus, m.
Jactancy , s. buiten gebruik, Snoeverij, yr.
Jactitation , s. Hevige boveging,Onrust.
, Onregtmange huwelijksaan*
spraak , yr.
to Jaculate , v. a. Werpen, Schieten.
Jaculation , s. Werpen, Schieten , o.
Jaculatorv,, adj. Werpend. *
, Uitschietend; zie Ejaculatory.
Jade y s. Knol, (oud slecht paard,)
Slet, (slordig y rolwmensch,) yr.
*
* —, boert. „jonge deern, yr.
Jade,
v. a. ilffakkeren, Vermoeijen.
to
l'ernederen, Tot lage diensten ge
*
bruiken. * — , v. n. Den cooed laten
zakken.
jade, s. soort van jaspis, Bittersteen, tn.
Jadery,, s. Kwade nukken, y r. meerv.
Jad,sh , actj. Slecht , Ondeugend. *
Hoerachtig, Onkuisciz.
to Jag, v. a. Intanden , Inkerven (als
eene zaag).
Jag, s. Tand , m., Keif, yr.
Jaggedness, s. Getandheid, vr.
Jaggy, adj. Getand.
jaguar, s. timerik. tijger , jaguar ,
Jail, e c., zie Gaol etc.
Jail-bird , s. lemma,
' die gedatig in de
gevangenis zit.
gemak, Sekreet, o.
Jakes y s.
Jalap , s. Jalap, yr.
Vactklemmen
Klemmen.
to Jam , v. a.
;fall , s. Steenlaag (in ecneioodmfin), yr.
Jam, s. , zie Jamtnah.
Jam s. Confer f, yr.
Jamb, s. (als van cone dour,)
Jambee, s. TATLER 7 Wandelstok , tn.
Jambenx , s. pl. DRYDEN, zie Greaves.
Jammah , s. naam eener Ind. kleeding.
Jane, s. eene Genuesche munt. *
,
soort van bombazijn.
to Jangle, v. n. Kibbelen. *
, v. a.
Onaangenaam deen klinken.
,
Jangle, s. Gebabbel, Gekibbel. *
Onaangenaam geluid, Gekrac, o.
Jangler, s. Kibbelaar, m., Ribbelaar
ster,, yr.
Jangling, s. Gebabbel, Gekibbel, o.
Janitor, s. Deurwaardet , Poortier,, m.
Janizary,, s. Janitsaar,, m.
Jannock , s. pleats. , Brood van havernseet,
Haverbrood, o.
Jansenism, s. Jansenismus, o.
Jansen;st , s. Jansenist , m.
Jantiness , s. Zwierigheid, yr.

JANT
Janty,, adj. Zwierig, Pronkig. Aanm.
Dit woord en het voorgaande words zelden weer gebruikt.
Japan , s. Verlakt (werk), o.
to Japan , v. a. Verlakken.* — , Verlakt
week waken. * — , (schoenen)Glimmend
smeren.
Japanner, s. Verlakker,, Die verlakt werk
maakt. *
Schoensmeerder,
Japanning, s. Verlakken, o.
to Jape , v. n. Schertsen. * —, v. a.
Foppen, Bedotten.
ape, verond., Scherts, Grap, Poets., yr.
Japer, s. verond. , Poetsenmaker,, tn.
to Jar, v. n. Kraken, Krassen. * — ,
Oneenig zijn, In twist zijn; 1.) to
a string, Op eene snaar kracsen;
-UPON
2.) CO - WITH 7 In strijd zip! met, ./1 andruischen tegen.
Jar, s. Krassend geluid, Gekras , o.*—,
Valsche toots ,
* — , Getik ,Tikken,
o. * , Oneenigheid , Oncencgezindheld, yr. ; to Leave the door a — jar, De
deur oo eene reet laten staan.
J ar , s. s n ort van Aarden pot , tn. , Kam,
Kan, Kruik , yr.
to Jarble , zie to Javel.
jardes, s. pl. Gezwellen aan de achterkniebogen der paarden, o. meerv.
to Jangle, v. n, veroud. , Krassen.
Jargon, s. Brabbeltaal, yr.*—,zic Zircon.
jargonelle, s. cease peer.
Jasev,, s. Saaijetten pruik , vr.
Jashiwk, s. Jonge valk ,
Jasmine , s. Jasmijn , yr.
Jasp , s. SPONSER zre Jasper.
Jasp-achate , s. veroud., zie Agate-Jasper.
Jasper, s. jaspis,
ja,sperate , adj. Met jaspis yermengd.
to Jaunce , v. n. veroud., zie to Bustle
about.
Jaundice, s. Geelzucht, yr.
Jaundiced, adj. Met de geelzuche behebd.
to Jaunt, v. n. Op den tril zijn.
Jaunt, s. Uitloop, m., ETitstapfe , o.
jaunty, sattj., Jauntiness, a., zie jauty,,
jantiness.
to Javel, v. a. verond., Bezoedelen.
Javel , s. MORE 7 Vuile zwerver,
Javelin, s. Korte spies, Werpspies, yr.
Jaw, s. Kakebeen, o., Kaak , yr. *
gemeen, Geschreeuw,, Schelden o.
to Jaw, v. a. •gemeen , Uitscheldets.
Jaw-fall, s. Invaliende Wang, yr.
to Jaws , v. n. veroud.,, Openen.
Jaw-tooth , s. Kies , yr.
Jaw-work, s. Kaauwen , o.

JAWY

JERK
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Javiy,, adj. GAYTON, Van de kakebeenen. Jerk s. Slag , Worp. * , Ruk ,
Jay , s. Meerkol, yr.
Jerker, s. Smijter, m.
Jazel, s. een hemelblaauw edelgesteente. Jerkin, s. , zie Jacket.
Jealous , adj.jaloersch, Minnenijdig.*—, Jerkin, s. soort van valk.
Jaloersch , Naijverig. * — , 2eeder,1 Jersey , s. Fijn garen of saaijet , o
Kiesch (in het punt van eer). * 1 — ,Om- ' Jess, s. Werpriem (aandepooten del valzigtig, Beschroomd ; — of , a.) Naij- ken), tn.
verig op ; b:5 Wantrouwig on2trent. Jessamine, s., zie Jasmine.
Aan®. Bo vroegere schrijvers komen, in Jesse, s. Kerkkroon , yr.
plaats van of, ook andere voorzetsels Jessed , adj. Met werprietnen voorzien.
voor, 14 v. for, over, doch welligt in be- to Jest , v. n. Boerten,Kortswifien, Schertteekenissen, die thans buiten gebratik zijn. sen ; I.) to - AT one , Den spot met iemand drijven; 2.) to—WITH, Spotten
Jealously, adv., zie Jealous.
Jealousness, Jealousy, s. Jaloerschheid, of Schertsen met.
Jaloersch- Jest, s. Boert , Kortswijl , yr.; to Make
y r., Minnenijd , m. *
Teeder- a — of one, Iemand voor den gek holtheld , y r., Nailver,, m. *
held, .Kieschheid (in bet punt van eer). den. "'—, veroud., Masker, o., zie Gesr.
Omzigtigheid, Beschroomdheid, yr. Jester, s. Boerter. * , Potsenmaker,,
*
Hansworst. * —, Hofnar,, m.
Jeer, s. een touw, Kardeel, o.
to Jeer, v. n. Gekscheren , Spotten, Jesting, s. Schertsen ,o.
Schimpen; to — AT 5 Spotten met, Be- Jestingly, adv. Sykes tsend.*—,Uit scherts.
spotten , Spotten over. * v. a. Poor Tesuit, s. Jezuiet, In.
y , lvelke de beginselen
Jesuitess , s. Prout
den gek houden.
der Jezuleten aankleeft , yr.
Jeer, s. Schimp, in., Bespotting , yr.
Jesuitic , Jesuitical, adj. (Jesuitically,
Jeerer, s. Schimper, Spotter, m.
Jeering , s. Schimpen, Spotten , o., Spot- adv.)Jezuitisch.
Jesuitism, s. Jczu'itische leer, yr.
ternij , vr.
* ,
Jet, s. Git, o. , Waterstraal,
Jeeringly, adv. Met gekschercn.
veroud. , Dcel (eener rede), o. *
s. soort van worst.
buiten gebruik , Werf, Plaats, yr.
Jehovah, s. Jehova, tn.
ah,
Jehov
to Jet, v. n. Uitschieten, Uitbotten. *—,
Droog.
Jejune, adj. Schraal. *
Jejuneness, s. Schraalheid, Nooddr uftig- Fier optreden ; to - UP and DOWN,
Trotsch been en weir stappen; 2.)t0 heid. * — , Dorheid, Droogheid, yr.
U p on, Inbreuk op (sets) msken. * ,
Jejunity, s. Dorheid (van still), yr.
veroud., Slingeren.
Jellied, adj. Gestold.
Jet-d'eau , s. (pl. Jets-d'eau)F011teitE(tOt
Jelly, s. Gelei , y r., Gestold nat ,
sieraad), yr.
* — , Gestold vleeschnat , o.
yr.
Jetsam, Jetson, s. "Ian strand ged-reven
Zwierigheid,
Jemminess, s. gemeen ,
Jemmy, adj. gemeen , Zwierig, Olgedrild. goederen, o. meerv., Strandvond , m.
Jettee, s. Uit ctek, o.
Jennet, zie Genet.
Jester, s. veroud., Pronker,,
jenneting s. St.-Jakobsappel m.
Jettison, s. , zie Jetsam.
Jenny, s. Spinmachine, yr.
Jeofail, s. Misslag in eene pleitrede, tn. jetty, s. Havendam,
Jetty , adj. Pins git. *
Ills git.
to Jeopard, v. a. III gevaar brengen.
Jetty-head, s. Havenhoofd, o.
Jeopardous, adj. Gevaarlijk.
Jew, s. Josd, m.
Jeopardy, s. Gevaar,, o.
to Jerk, v. a. Slaan, Een' slag geven Jewel, s. Juweel , o. 5 Edele Steen ,
als
Juweel, Kleinood, o. *
*
(met het vithalen van den arm). *—,
Voortslingeren (een' steen , men lief kozing , Sc/use, tn.
Met
juweelen
versieren.
to
Jewel,
v.
a.
Stooden arm tegen de zijde slaat). *—,
*-- , Op een' diamant laten loopen (the
ten, Schuiven, Werpen ; a.) He jerked
balance of a watch).
himself INTO his former attitude,
wierp zich in zilne vorige bonding ; 2.) Jewel-house, s Schatkamer,, waar de koHe jerked his head over TO the right ninklijke kleinooden worden bewaard, yr.
shoulder, Ilij wierp zijn hoofd op den Jewelled, adj. Met juweelen yersierd.
regterschouder. * —, v. n. Toespringen, * — , Op een' diamant loopende.
Jeweller, s. Juwelier,
am iemand aan to spreken.
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JEWE
Jewellike, adj. Schitterend als fuweelen.
Jewel-office 2 , S. , zie Jewel-house.
jewelry , s. Juweelen, o. meerv., Kostbaarheden, vr. ineery.
Jewess, s. Jodie, yr.
Jewish, adj. Joodsch.
Jewisbly,, adv. Joodachtig.
Jewishness , s. Joodachtigheid, y r. *—,
veroud. , Joodcche gebruiken , o tneerv.
Jewry, s. Jodenbuurt, yr., Jedenhoek
m. , jodenstraat , yr.
Jew's-ear, s. judasoor,, a.
Jew's-frankincense, s. eene plant ,Jodenwierook,
Jew's-harp, s. Mondtrotnnzel , yr.
Jew's-mallow, s. jodentraluw, yr.
Jew's-pitch, s. Jodenpek , o.
Jew's-stone, s. Jodensteen, m.
Jew's-trump, s. , zie Jew's-harp.
Jezebel , s. Onbeschaamd wijf,(inhalig,
van Yerwelkte schounheid , welke door
de kunst bersteld vault ,) o.
kb, s. scheepsw., Kluiy er, tn.; fig. gemeenz., Gezigt (in profiel), o.
to Jib, v. a. scheepsw., Op de andere
zifele van den mast brengen.
Jib-boom, s. Kluipout , o.
Jib-guy, s. Bakstag van den kluiver, yr.
Jib-horse, s. Paard van het kluij o.
Jib-iron , s. Beugel van den kiuiver ,
Kluiverring, tn.
Jib top-rope, s. Uithaler van het
hot': , m. (m.
Jib-traveller, s. Beugel van den kluiver,
Jiffy, s. gemeen of plaats., Oogenbllk ,
vi. en a.
11g, s. weleer: Viool, y r.; van hier :
Luchtige melodic, welke daarop werd
gespeeld, vr.;' yan daar: een yrolijke
dans , Boerendans , Hopsa , tn. *--, ten
tilde van SHAKSP. Tusschenspel met
tang, uitgevoerd door den clown van
het oud-Ei.g. tooneel.
to.Jig, v. n. Dansen, Happelen.
Jigajog, s. B. J')NsoN, zie Jigjog.
Jigger, s. Dancer , Huppelaar,
*—,
scheepsw., Staartblok en schiff (achter
het braadspil).
Jiggish, adj. Huppelend, Dansend.
Ji gjog, s. Stoot, Auk,
Pgmalter,, s. SHAKSP., Schrilyer ofSpeler
van een dramatic j g, tn.
Jig-pin , s. bit Infinwei kers , Zetter, tn.
Jiggum-bob , s. (verbast. van Thingumbob,) in HupinRAs , SPeeltuig, o.
Jill, s. Vrouw,, y r., zie Gill.
, s. GUARDIAN , Sic. ;, Sloerie, yr.

JILT

Jilt, s. Coquette. *

met verachting,
Vrouw', yr.
to Jilt , v. a. van vrouwen, Eenen minnaar am den tuin leiden. * —, v. n.
De coquette spelen.
Jimrner, s. veroud., Vouwhengsel , o.
to Jingle, zie to Gingle ., etc.
Jippo, s. Corchet, o., zie Jump.
Job , s. Karrewei , yr. , Smoutwerk , a.
*—, veroud., jaap , Veeg (met eenig snijdend werktuig), tn.
to Job , v. n. Beunhazen, Makelen ,
Schagcheren , In efecten speculeren. *—,
v. a. Verhut en ( een paard, een rijtuig,
voor een' korten QM).
Jobber, s. Makelaar,, Beunhaas , (bijz.
in efecten ,) m. * —, Werkma-n, die
karreweijen doe:, Sjouwer, tn.
Jobbernowl, S. HUDIB RAS Damkop ,
Botterik , m.
Jockey, s. Jongen , die paarden bijeenen
wedloop rÜdt , Jockey. * —, Pant denkooper,, Paardentuischer, Roskammer.
Bedrieger,, ilfzetter,,
*
to Jockey, v. a. Om- eene weddingschap
rijden. —, Bedriegen.
Jocose, adj. (Jocosely, adv.) Grappi,g ,
Kortswiflig, Boertig.. (yr.
Jocoseness, s. Gtappigheid, Boertigheid,
Joco-serious, adj. GREEN, Half et nstig
en half grappig.
Jocosity, s. BROWN, zie Jocoseness.
Jocular, adj. Grappig , zie Jocose.
Jocularity , s. Grappigheid.*—,Grap, yr.
Jocularly, adv. , zie Jocular.
Joculator, s. veroud., Reizende acteur,
Poetsenmaker, enz., m.
Joculatory, adj. veroud., Gtappig.
Jocund, adj. bad dichters , Vt °lift, Levendig, Dartel.
Jocundity, s. weinig gebrnik., Vrolijkheld , yr.
Jocundly, adv., zie Jocund. (yr.
Jocundness, B. SHERWOOD , Vrolilkheid,
to Jog, v. a. Hot-ten, Schokken,Stooten ;
I.) to - ON , Voortstooten; 2.) LO - OUT
OF, Stooten nit, Beroo y en van. * ,
v. n. Sjokken, Drawn, Voortsukkelen;
to — ON , a. ) Voortsf okken, Voortdrav en;
b.) Voortsukkelen, Voortslooyen.
Jog, s. Hort, Schok , m.
Jogger, s. Slenteraar,, Sjokker,, m.
Jogging, s. Schok , Stoot, m.
to Joggle, v. •a. Schudden. * —, Stooten.
Johnapple, s. St. jansappel , m.
John dory, s., zie Doree.
John's-wort, s. , zie Hypericon.

J AN

to Join , v. a. ilaneen voegen. * —, Zarnenvoegen. * —, Vereentgen.* — , Zich
begeven tot, Zich voegen bij ; I. ) to —
TO , Voegen bij ,aan ; 2.) to — WIT H ,
Vet eenigen met. *—, v.n. Zich vereenigen
of' zam.envt,egen ; i.) to — IN , Zich
vereentgen in, tot ; 2.) to — TO, Een
bondgenoot worden van ; 3.) CO—WITH,
Zich vereenigen met. * —, Ilandgemeen
worden.

Joinder, s. SHAKSP. , zie Conjunction.
* — , in regten, Vereeniging , vr.
Joiner, s. Sehritnwet ker,, m.
Joining, s. Gewricht, o. *—, Voeg, yr.
Joinery , s. Schrijnwel kerij , vr.
Joint, s. Gewricht , Gelid , o.; Out of—,
' Uit het gelid : fig. In wanorde. * — ,
Knoop , Knobbel, (van planten,) tn.
*— , Scharnier, o. * — , adj. Voicenigd, Gezatnentijk , Onderlii,g.
to Joint, v. a. Met gewricliten maken.
*— , Zan2envoegen , Vereenigen. *—,
Bij de gewrichten verdeelen.
yr.
J ointer, s. Ploegschaaf.
Jointly, adv., zie Joint, adj.
Jointress-, s. SHAKSP., Weduwe ?net eon
weduwengoed, Douairiere, yr.
oint-stool, s. Tabourer, vr.
JJointure,
s. Weduwengoed, a.
to Jointure, v. a. Met een weduwengrod
.
begiftigen.
Jointuress, s. Die een weduwengoed bezit, Douairiere, yr.
Joist, s. Kleine balk, Dwarsbalk, tn.
to Joist, v. a. Net kleine balken root zien.
Joke, s. Scherts , yr.
to Joke, v. n, Schei teen; I.) to — AT...
WITH one, Met iemand over iets schet tsen ; 2.) to — oN , Voortschertsen. *—,
v. a. Met iemand scherben , Hem bespotten.
Joker, s. Schertser, tn.
Joking, s. Schertsen , a.
Tokingly, adv. Schertsend, In scherts.
Jole, s. Bak, Koon, Wang, vr.; fir.
to Go cheek by — with one, Groote
maatjes met iemand zijn. * — , Kop,
(van visch,) tn.
to Jon, v. a. L ' ESTRANGE , Met het
hoofd tegen ... aanloopen.
Jollily, adj., zie Jolly.
Jolliment, s. SPENSER , zie Jollity.
Jolliness, s. weinig gebrilik., zie Jollity.
Jollity, s. Vrolijkheid. *—, bij eenige
oude schrijvers , Schoonheid , yr.
Jolly, adj. Vrolijk ; --boat ,(ve, bast. van
Ira wl,Y awibc at)./91.*--, PEN a ER ,Schoon.

4i5
JOLT
to Jolt, v. a. & v. n. Stooten , [loosen,
Hossebonen, (als een wagen op hobbeligen grand.)
Jolt, s. Stoot , tn., Hotsing, yr.
Jolter, s. Die of Dat hots:.
jol(head, s. Domkop , botterik , m..
Jonquille , s. junquille, yr.
(m.
Jorden , s. SITAKSP., SWIFT, Kamerpot ,
jorum , s. Drinkbeker,, tn.
to Jostle , v: n. Botsen, Tegen elkander
stooten. * —, zia to Justie.
j,stling, s. Botsing , yr.
Jot, s. Iota, y r.; fig. Not a — , Geen
zier.
Jotson , s. , zie Jetsam.
Jotting, s. plaatsel.,Aanteekening, vr.
Jouissance, s. Spenser,Vermakelijkheid,vr.
Journal, s. Dagboek. * — , Dagblad,
Nienwcpapier, o. * — , adj. veroud.,
Dagellikcch.
Journalist, s. Dagbladschrijver, an.
to journalize, v. a. In het dagboek (j ournaal) schrifven.
Journey , s. MILTON, Dagreis. * — ,
Reic, (in het aigemeen, dock voornamelifk over land,)Landreis.*—, Dagreis,vr.
to Journe y , v. n. Reizen; to — TO a
place, Naar eene plaats reizen.
J ourneying, s. Reizen, o.
Journeyman, s. Werkman , Ambachtsmen , Gezel, Dagwerker, m.
J o.
Journcywork, s. Dagweti,
Joust, s. Steekspel , Tornooi, o.
to Joust, v. n. In een steekspel loopen,
Torrooijen.
Jovial, adi. Blijgeestig, Vrolijk. * — ,
bij oude dichter; , Van Jupiter.
Jovialisc, s. Violijke Baas, m.
Jovially, adv., zie Jovial.
Jovialness, s. Blifgeesagheid , Vroltikheld , yr.
Jovialty,, s., zie Jovialness.
Jowl, s., zie Jole.
Jowler, s. Speurhond, ni.
Jowter, s. CAREW, Vischjager,, tn.
Jo y , s. Vreugde, Blifd,chap , yr.; to
Wish one — , Ietnand geluk wens hen.
* —, als vleiwoord: My—, illijn Lief,
Illijn Engel, Boutje.
to Joy, v. n. Zich verheugen, Vrolijk
ziin. * — , v. a. PRIOR, Geluk wenschen. * — , POPE , Verblilden. * — ,
MILToN, Genieten.
Joyance, s. SPENSER, zie Festivity.
joyful, adj. Vrolijk, Blifde; a.) — IN,
Blijde in ; 2.) — OF, Bl?ide , Verblidd
of Verheugd over.
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Joyfully , adv. , z'e joyful.
Joyfulness, s. VrolOheid, Bledschap,yr.
Joyless, adj. Vreugdeloos ; — °E. , Niet
bill over.
Joylessly, adv., zie Joyless.
Joylessness , s. Vreugdeloosheid , yr.
Joyous, adj. Blijde , Vrolfik ; — OF,
Vrollik door, van. * — , Blijde, Vt eugde verwekkend.
Joyousness, s. Vrolijkhei d, Blillseid,vr.
Jub , s. SPENSE R, zie Jug., Bottle.
Jubilant, adj. Juichend.
jubilation, s. Gojuich, o., Feestviering,
Jubilee, s. Fees:. * — , inzond. Eeuwfeest , o. (yr.
Ju-cundity, S. BROWN, ilangenaamheid,
Judaic, Judaical , adj. ( Judaically, adv.)
Joodsch, Joodachtig.
Judaism , s. Joodsche leer , yr.
to Judaize , v. a. joodsche manieren aannemen ; to —WITH, Zich veer een'Joed
uitgeven bij.
to Judge, v. n. Vonnissen, Vonnis strijken. * — , Oordeelen; I.) to - BY,
Oordeelen naar, nit; 2.) to — }ROM ,
Oordeelen naar, uit ; 3.) to— OF , Oordeelen over. * — , v. a. Beoordeelen,
Vonnissen. *—, Scherp berispen. *_,
Oordeelen.
Judge, s. Regter.* —, Beoordeelaar, vs.
Judgement, s. Oordeel, Vonnis, o. *--,
Beoordeeling. 4" — , Goddeijike bezoeking , y r. *— , Oordeel, o., Rede, yr.,
Verstand, Beoordeelingsvermogen , o.
Judgement-chamber, s. Regtzaal, yr.
Judgement-seat , s. Regterstoel , m.
Judger, s. Regter, Beoordeelaar, vs.
Judgeship, s. .Regterliik ambt , o.
Judicative , adj. lieoordeelend ; —faculty,
Oot deelskracht , yr.
Judicatory , adj. , Get egtelijk. * — , s.
Geregtshof, , o., Regtbank. * —, Regterliike uitspraak, yr., Gewiisde , o.
Judicature, s. Regterschap, o *—, Regterlijke mug:, y r.; A court of — , Ben
geregtshof, Eene regtbank.
Judicial, adj. (Judicially , adv.) Geregtelijk. * —, Regterlijk.
Judiciary, adj. Geregtelijk.
Judicious, adj. (Judiciously, adv.) Oardeelkundig , Verstandig, Wills.
Judiciousness, s. Verstandigheid, yr.
Jug, s. Drinkyat, 5., Drinkkan, Kan, yr,
to Jug, v. a. In eene ken , Welke in kokend water staat , gaar laten worden.
to Jug, -. n. Slaan, Reopen, (door een
geluid , slat zeke; e vogels vo-ortbrengen.)

JUGG
* - , v. a. (door het nabootsen van
zulk een geroep) Lokken.
to Juggle, v. n. Goochelen. *—, Beds-iegen,
filisleiden; fig. to - WITH one, Voorden
gek houden. *—, v. a. Door goochelatif
te weeg brengen,
Juggle, s. Goochelatij, yr.
Juggler, s. Goochelaar, , on. (yr.
Jugglery, s. Goochelen, o., Goochelarii ,
Juggling, s. Goochelen, o., Gooehelkunst , yr.
Jugglingly,, adv. Net micleiding.
Jugular, adj. Van de keel, K,e1... * --,
s. Ke.-71ader, yr.
Juice, s. Sap, o.
Juiceless, ad . Sappeloos.
Juiciness, s.j Sappigheid, yr.
Juicy, adj. Sappig.
J uice, s. veroud., Geregtigheid, yr.
Jujub, Jujube, s. Jujube, Roode borstbes , yr.
to Juke, v. n. veroud., van vogelen,
Roesten. * —, Toeknikken.
Julap, Julep, s. lets, waartnede geneesmiddelen ingenomen warden , Koe:drank , -m.
Julian , adj. Juliaansch.
Julus, s., zie Catkin.
July, s. Julij, m. , Hooimaand, 'r.
July-flower, s., zie Gillyflower.
Jumart , s. dier, voortgebragt door de
vereenigidg van een' slier met de marte of de ezelin , Muilos, m.
to Jumble, v. a. Hotselen, Schudden,
Werpen ; to — TOGETIICIL , Verward
dooreen werpen; CO - TOGETIICR INTO,
Bijeen schudden tot.*—, v. is. Schneider',
Geschud worden.
Jumble, s. Vetwarde hoop, m. Aanm.
Vioegere schr#vers gebruikten sons
Jumblement , dat bij het gen:eel; wag
wel voorkomt.
Jumbler, s. Die verward opeen gooit.
Jument , s. Lastdier,, 0.
to Jump, v. a. Springen; I.) to - AT,
a.) Springen naar; b.) Streven naar ;
2.) to—FOR, Springen war, (d. i.
om te bereiken); 3.) to — INTO, a.)
Springen in; b.) Onverwachts bekomen;
4.) to—OVER, Sp, ingen over ; 5.) to—
TO , Zich spoeden tot; to - TO one's feet,
Opspringen; 6.) to — UPON one's feet,
Opsprivgen ; 7. ) to - WITH, Overcen
stamen. *•— , Stooten , Hossebossen.
* —, v. a. SHA TUT., Op het spel zetten,
Wagen (als een' sprong.)
Jump, s. Sprung, m. * —, !Cans, yr.

JUMP

* —, Corset, o. * ,

adv.

SITAKSP.,

Naauwkeurig.
Jumper, s. Springer, vs.
Juncate, s., zie Junket.
Juncous, adj. Vol biezen.
Junction, s. Vereeniging, Yr.
Juncture , s. Naad, m. *—, Gewricht,
o., Gelidknoop, m. *—, Tijdsgewricht,
Gewigtig oogenblik, m. en o. *
Vereentging, yr.
June, s.junv, m., Zomermaand, vr.
Jungle, s. in Indostan, digt bosch van
klei n geboomte.
junior, adj. Jonger. *
s. Jongere,
junior, tn.
Juniority , s. longer-ztin , o,
Juniper, s. Geneverboom, Jeneverboom, ms
Juniper-berry, s. Jenevei'bes, vs.
Juniper-tree, s. jeneverbootn, vs.
Junk , s. zeker Indiaansch vaartuig,
Jonk, o.
Junk , s. scheepsw., Slapping , yr.
Junket, s. Snoeperij, Lekkernij, yr.
*
, Gesnoep, o.
to Junket, v. a. Brassen, Slempen. *—,
(heimelijk ) Snoepen.
Junto, s. .1Zaads yergadering.
—, Kabaal, vr.
jUppOn , S. CHAUCER, DRYDEN , Kort
vrouwenjak , o.
jurat , s. Overheidspersoon of Vroedman,
(in sommige plaatsen,)m.
Juratory, adj. NI' wii ze von eed , Een'
eed bevattende.
Juridical, adj. (Juridically, adv.) Geregtelijk.
Jurisconsult, s. Regtsgeleerde,
Jurisdiction , s. Regtsgebied, o.
Jurisdictional, adj. Geregielee.
Jurisdictive, adj. Regterajle.
Jurisprudence, s. Regtsgeleerdheid, yr.
Jurisprudent, adj. Regt,,,eleerd.
Jurisprudential, adj. Van de regtsgeleertMeid.
wrist, s.„Regtsgeleerde,`m.
J uror, s. (Fezworene, m., Lid der gezworetten, o.
Jury, s. Jury. Vergadering van gezworenen, yr., Gezwot enenget egt o.
Juryman, s. Gezworene,
Lid der gezworenen , o.
Jurymast, s. bij scheepsl. , Noodmast,
(eenig ding, na vet-lies van tenon
mast, bif gebrek van denzelven gebruift ,)
ENG. A. DUTCH DICT.
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JUST
just, adj. Regtvaardig, Billijk. * —,
* —, Regtvaardig. , in den godgel.
sti 1, Deugdzaam, Rein. * — , Regtschapen , .Eerlijk; — to , Gets ouw aan.
ARDM. Bif POPE komt ergens OF root-.
*
Juist, Naauwkeurig ,--- Teel overeenkomend of passend. adv. juist
Net van pas. * —, Even, Eventfes;
— now , Zoo even, Een oogenblik geleden.
to Just, zie to Joust.
Just, s. , zie Joust.
Justice, s. Geregtigheid, RegtvaardigGeregtigheid, Regtsoefeheld. *
ning, Justitie ,'vr. *—, Regter,
A — of the peace, Een vrederegter.
to Justice, v. a. veroud., Rev spreken
over.
Justiceable , adj. veroud., Aeon eon geregt onderworpen.
JUSEICetnent , s.
vcroucl., Regtspleging, yr.
Justicer , s. veroud., Regtsbedeeler, m.
Justicer, s. Regter, m.
Justiceship , s. Regterschap, o.
Justiciable, adj. Vaebaar voor geregtel0
onderzoek.
Justifiable, adj. Verdedigbaar, Verantwoot dela.
Justifiableness, s. Verdedigbaarhcid, Verantwoordelijkheid, yr.
Justifiably, adv., zie Justifiable.
Justification, s. Regtvaardiging. * —,
Regtvaardigmaking, yr.
Justificative, adj. Regtvaardigend.
Justificator,, s. Regtvaardiger. *—, Revvaardigmaker, m.
Justificatory, adj. Regtvaardigend.
Justifier, s., zie Justifictor.
to Justify, v. a. Regtvaardigen, Verdedigen. * Regtvaardig maken, Van
zonde bevrijden.
to Justle, v. n. Stooten, Botsen. * —,
v. a, Stooten; a.) to FROM , Wegstooten van; 2.) to - OFF, Afstooten,
Wegstooten, Wegdringen; 3 .) to OUT , Er nit stooten, Er nit driven.
Botsing, yr.
Justle, s. Stoot ,
Justling, s. Bossing, vr.
Justly, 'adv., zie Just.
Justness, s. Regtvaardigheid, Billijkheld. * juistheid, Naauwkeurigheld, yr.
t o Jut, v. n. Uitsteken , Voot u;t spring.7n ;
tO

OUT (INTO), Uitsteken of Ust-

springen (in).
:12
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JUST
to kitty , V. a.
,
Voorbij Juvenile, adj. jeugdig.
schieten.
Juvenility, s. jeugdheid, yr.
Jutty, s. Uitstek, o., zie Jetty.
Juxtaposition, s. NevenelkanderstelJutty-window, s. Uitstek , a.
ling , y r.

K
K, s. de letter, IC, vr, Aanm. In de
tegenwoordige Engel. uitspraak is zij
stem in het letterteeken kn, ads: knife,
Ines, knee, knit.
Kail, s. Krulkool, yr.
Kaleidoscope, s. Kaleidoskoop , m.
Kalendar, zie Calendar.
Kali, s. Zoutkruid, o.
Kalmia, s. zekere laurier.
Kam,_adj. SHAKSP., Averegtsch , Verkeerd , Scheef; It is clean —, Het is
geheel en al de plank mis.
Kangaroo, s. een Austral. diet • , Kan.
garoe , m.
Kaolin, s. eene porseleinaarde.
to Kaw, zie to Caw.
Kayle, s. Kegel (van het kegefspel), ma
pl. Kayles, ( in School.) Kullel,a.
sp,
to Keck , v. n. Kokhalzen; to - AT ,
Walgen van.
Keck, s. Kokhalzing , yr.
to Keckle, v. a. (eenen kabel) Met smarting bewoelen.
Kecksy, s. Dolle kervel , yr., Scheerling, m.
Kecky, adj. Scheerlingachtig.
to Kedge, v. n. scheepsw., Boegseren,
Met het
in den wind opdrilven.
Kedge-anchor, Kedger, s. Boeganker,,
Werpanker,, on.
Kf.dlaek, zie Charlock.
Kee', s. pl. (van Cow) provinc., Koeifen , yr. rneerv.
Keech, s. SHAxsP., .Bohm (vet), no.
tic el, s. Kiel (van een sclzip), yr.
to Keel, v.
Sturen. * —, v. a. Op
zijde halen.
to Keel, v. a. SHAKSP., Koelen. *— ,
v. n, veroud., Koel worden.
Keelage, s. plaaisel., Havengeld, o.

KEEL
Keeled; adj. in de plantk. ,
nated.
Keeler, s. plaatsel., zie Bargeman.
Keelfat, s. Koelvat, o.
to Keelhale, v. a. Kielhalen.
Keeling, s. Kleine kabeljauw,, m.
Keelman, zie Keeler.
Keelson, s. Zaadhout , o., Kolsem, (van
een schip ,) m.
Keen, adj. Scherp ,.Niet bot, Snildend.
*—, Scherp, Doordringend (van koude).
*—, Scherp Vinnig, Blitend (van stoil).
*--,Gretig"; a.) — AGAINST, Gebeten op ;
2.) - AT, Ifrerig bij , in; 3.) -UPON, Heet op, Begerig naar, Happig
naar, op ; 4.) — WITH, Scherp van.
to Keen, v. a. ThomsoN, Scherpen.
Keenly, adv.!, zie Keen.
Keenness, s. Scherpte, Scherpheid, zie
Keen. *—,_ Gretigheid, yr.
to Keep, irr v. a. Houden, Behouden ,
Niet verliezen of van zich doen. *
Houden, Niet verzaken ; to — one's
word, Zijn woord houden. * —, Houden, Niet verlaten ; to — one's room,
Ziine katner houden ; (in de mnzijk :)
to — time, De mast houden. * ,
.louden; Onderhouden, Doen voortdufen; to — one company, Iemand gezelschap hoiden; to — company with
one, Kennis met femand houden, Met
hem verkecren ; to — good hours, Geregeld of Ter behoorlijker aid to huis komen. * Onderhouden , Den kost
geven; to — servants, Dienstboden
houden; A kept mistress, Een gekamerd meisfe. *—, Houden, Bestieren;
to — a school, School houden; to —
the books, Boek houden; to — the
cattle, Het vet hoeden. *— met onderscheidene bojvoegselen in y ear of min

KEEP
afwilleende beteek., als 1.) to — AWAY
the flies, Dc vliegen afhouden, afwe
ren, verdrijven; 2.) to - BACK, a.)
Terug houden, Weérhouden, Apontlen,
Onthouden, (iemandvan lets, It owl
a thing); b.) Achterhouden, Onthouden, (iemand lets, a thing FROM
one); 2.) to — DOWN, a.) Laag houden , Onder houden; b.) In toom
den, In bedwang houden, Beteugelen;
s) to — FROM, Afhouden of Warhouden van ; 4.) to — an , a.) Inhouden,
Binnen houden ; b.) Verbergen, Verzwijgen; c.) Kort houden, Beteugelen,
Bedwtngen; 5.) to — OFF, a.) Afhouden, Op een' afstand houden; b.)
Afhouden, Terug houden, Verwijderd
houden (van, FROM); 6.) to — oN ,
Aanhouden ,Ophowden , (Niet aflegge,.,
afdoen of afzetten); 7.) to — OUT,
a.) Er nit houden, Buiten houden,
Buiten sluiten ; b.) Uitdrijven; 8.)
to — OUT OF, houden uit, buiten ;
to one's self OUT OF sight, Zich nit
het gezigt houden; 9.) to — UNDER,
a.) Onder houden, Laag houden ; b.)
Onderdrukken; c.) Houden order; no.)
to —
, a. ) Volhouden, Ophouden ;
b.) Docn voortduren, Onderhouden ;
c.) Ophouden, Tegenhouden. *—, v.
n. Het houden, Niet ten onder gebragt
warden. * —, .Duren, Nice bederven.
*
Verbliiven. * —, Zich houden
aan, Niet afgaan van. * —, met onderscheid. boivoegs. in meer of min af.
wijkende beteek., ale: a.) to — ON ,
roortgaan, Volhouden; to — oN guard,
De wacht houden ; 2,) tO - TO Zich
houden aan, Blijven bit.; 3.) to — UP,
a.) Volhaiden; b.) Het ophoPelen; 4.)
to — keep WITHIN, Zich hoiden of
Blijven binnen (de grenzen van).
Keeper, s. Bewaarder, tn.; The lord — of
the great seal, De grootzegelbewaarder
van de kroon. *
Opzigter. * —,
Gevangenbewaarder, Cipier , tn.
Keepership, s. Opzigterschap, o.
Keeping, s. Bewaring, Hoede. *—,
(nis, yr.
Howling, yr.
Keepsake , s. Herinnering, GedachteKeg , s. Vaatfe o., zie Cag.
Kell, s. Darmnet, o. * —, Pop (senor
cups), yr. *
zie Kail.
Kelp, s. Zoutkruid, o.
Kelp, s. in Scholl., een waterspaok, dat
volgens het bi:fgeloof de gedaante van
een paard heel't, Waterpaard , o.

KELT
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Kelter, s. veroud. of provinc., Gereedheld , Vaardigheid, yr.
to Kemb, v. a. veroud. , zie to Comb.
Kemelin , s. CHAUCER , Kuip , yr.
to Ken, v. a. & n. veroud. of provinc.,
Op een' afstand onderscheiden, zieli.
Rondzien.
Kennen. *
*
Ken, s. veroud., Gezigt, * — , Bereik
des gezigts, o,
Kendal-green, s. SHAKSP., bish. HALL,
Kendalsch groen laken, o.
Kennel , s. IIondekot , Hondehok. * — ,
Troep fagthonden,
Hondehuis , o. *
* , Hol (van een wild flier), o.
to Kennel, v. n. In een hek liggen of
woven, (van wilde dieren , en, boo wijza
van verachting , van menschen.)
Kennel, s. Goo: (eener straat), yr.
Kennel-stone, s. Gootsteen ,
Kennet, s. scheepsw., Belegklamp (tegen
boord voor den schoot ), 171.
Kenning s. BACON, Gezigt , o.
Kentledge , s. Idrzer in blokken tot ballast, tn.
Kept, pret. & part., zie to Keep.
Kerbstone, s. , zie Curbstone.
Doek,
Kerchief, s. Hoofddoek. *
Kerchiefed, adj. MILTON, Gesluijerd ,
Bedekt.
Kerf, s. Kerf, Suede, yr.
Kern/es, s. Scl2arlakenbes , Kermes , yr.
Kermes-mineral, s. een roodachtig minetaal.
* — , (mid
Kern, s. Iersche soldaati.
regtsgel. woord, Landlooper,, m.
Kern, s. veroud. df provinc., Handnialen , m., zie Quern. *— Karn.
to Kern, v. n. Korrelen Zich tot kerrels zetten.
Kern-baby, zie Corn-baby.
Kernel , s. Kern (van noten, enz.). *—,
Pit (van appelen, enz.). * — , Korrel,
yr., Graantje, (in het alles
wat bij planten in eene sell:1 of dop besloten is ,) o.
to Kernel, v. n. Korrelen, Zich tot korrefs zetten.
Kernelly, adj. Korrelig, Vol korrels.
Kernelwater, s. Persico , tn.
Kernelwort , s. Bruinwortel, m.
Kersey, s. Karsaai, o.
Kerseytnere, s. Kazemier, o.
to Kerve , v. a. SPENSER zie to Carve.
Kesar,, s. SPENSER , zie Caesar.
Kest, pref. SPENSER , zie Cast.
Kestrel, zie Coistril.
Ketch, s. zeker vaartuig, Kits, vr.
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KETC
Ketchup, zie Catchup.
Kettle , s. Ketel,
Kettledrum, s. Keteldrom, Pack, yr.
Kevel , s. Kruishout, o.
Kevel-head, s. Bolder, tn.
Kex, zie Kecksey.
Key, s. Sleutel,
* — , Klaauwier,
o. *
, Kaai, yr.
zie het betere
Quay.
Key-bearer, s. Sleuteldrager,, m.
Keybit, s. Baird van een' sleutel,
Keyed, adj. Van een' sleutel voorzien.
Key-chain, s. Sleutelring ,
Key-cold, adj. Sri A KSP., Koud, Levenloos.
Keyhole, s. Sleuteigat, o.
Keystone, s. Midaelste steen van een
verwelf, Sluitsteen, tn.
Khan, s. an Azle', een Stadhouder, Khan,
. *
Herberg , yr.
Kibe , s. Kakhiel , Winterhiel, nz.
Kibed, adj. Met koudeblaren ; — heels,
Winterhielen.
to Kick, v. n. Sloan, Schoppen; .)
to - AT , a.) Schep pen naar; b.) Vet.achting toonen bij; 2.) to - AGAINST,
a.) Schoppen tegen; b.) Zich verzetten
of aankanten tegen. * v. a. Slain,
Schoppen; I.) to DOWN - a door ,
Eene deur aan stukken schoppen, trappen; 2.) to — ore Irt-ro a room, letnand eene kamer inschoppen ; 3.) to
---one OUT Of the house, Iemand het
hull nit schoppen; 4.) to — UP, Omhoog schoppen of steoten; to - UP
one's heels, a.) Zich verzetten; b.)
Den aftogt blazen, Naar de andere
wereld verhuizen.
Kicker, s. Sc/copper, en. *
Paard,
dat slant, o.
Ki cking, s. Schoppen.
Slain (van
een paard), o.
Rickshaw, s. Lets ongemeens en belagchelitks door oppronking. * Eenig
geregt van spfizen door vreemde mengIng onkenbaar, o.
Kick-shoe, s.
Dancer, Springer, m.
Kicksy-wicksey, s. SHAKSP., met verachting, Vrouwtnensch, o. , Vrouw, yr.
Kid, s. Jong geiije, 0.
to Kid, v. a. van geiten, Jongen,
Werpen.
to Kid , v. a. veroud., Bekend maken.
Kidder, s. veroud. of plaacsel., Korenopkooper,, tn.
Riddle, s. Vischweer, yr.
Kid-fox, s. jonge vos , m,

KIDG
Kid-glove , s. Kabretleéren handschoen, m.
Kidleather,, s. Kabretledr, o.
Kidling, s., zie Young kid.
to Kidnap, v. a. (Kinderen)stelen.
Kidnapper, s. Kindel dief , Zielverkooper,, tn.
Kidnapping, s. Zielverkooperii, yr.
Kidney, s.
yr.; He is one of the
—, is er een van het zelfde slag.
Kidney-bean , s. Lommersche boon, yr.
Kidney-vetch, s. Getneen wondkruid, 0.
Kidneywort , s. Fenusnavel,
Navelkruid, o.
Kilderkin, s. Kinnetje, Vaatje, o.
to Kill, v. a. Dooden, Ombrengen. *—,
van dieren, Siagten.
Killer, s. Dooder , m.
Dillow, s. eene zwartachtige aarde.
Kiln , s. Oven, m., Fornuis, o., Eest, m.
to Kilndry, v. a. In eenen oven dtoogen,
Eesten.
Kilogram , s. Nederlandsche pond, o.
Kiloliter, s. Duizend kan.
Kilometer, s, Duizend el,
Kilt, s. naafi; van den korten role bgo de
Hooglall ders.
Kimbo, adj. Gebogen, Gewelfd; to Set
one's arms a- kimbo, De handen in
de zfiden zetten.
Kin, s. Madgschap, (bloedverwantschap
of aany erwantschap ,) o. * , Metagschap , (de magen,) yr. *
Maag,
(bloedverwant of aan yerwant ,) en
yr. *—, Geslacht, Slag, 0., Soort,vr.
*—, adj. Verwant.
Kinate ,
Kinic acid with a base.
Kind, adj. Vriendeliik,
Toegenegen, Geed, Gunstig ; so Be TO one, Vriendelifle jegens of Goedvoor
iemand wezen.
Kind, s. Geslacht, Slag, o., Soort. *—,
Geaardlreid, Manier, 1Vatuurlitke bestemming, Natuur, y r.; Tithes taken
in , Tienden in natura genomen ; to
Pay one in —, Icmand met gelfike taunt
betalen.
Kinded, adj. SPEMER Voort,o;ebragt.
to Kindle, v. a. Aansteken, Aanstoken,
.einnboeten, .Does branders ; fig. Aanstoken, Ophitsen ; to — INTO life,
Tot Leven ontvlammen. * v. n. Onebranden; to — UPON, Ontsteken, In
brand steken.
to Kindle, v. a. van sommige dieren,
Jongen, Werpen , Voortbrengen.
Kindler, s. zianstoker, m.
Kindless, adj. SIIAK5P., Onnatuvriiik.

KIND
Kindliness , s. Goedheid. * —, NatuurWee gesteldheid, Natuur, yr.
Kindly, adj. Verwant, Gelijksoortig.
Natuurlijk. *—, Goedaardig,
*
, adv. NaGunstig, Weldadig.
Gunstig, Goedaardig,
tuurlifk. *
Vriendelijk.
Kindness, s. Vriendelijkheid, Toegenegenheid, Goedheid. * Gun,t, yr.,
Gunstbewijs, o., Diets::, yr., thenst-bewijs, o.
Kindred, s. Maagschap, (bloedverwantschap of aanverwantschap,) o. *
Maagschap (de magen), yr. * —, adj.
Verwant.
Rine, $. plur. veroud. of plaatsel,,
zie Cow.
King, s. Koning. *—, in het shaaksp.,
Koning. * —, in het kaartsp. Hoer,
Koning. *—, in het damsp., Vans, m.;
A — at arms, Een wapenkoning.
to King, v. a. SHAKSP. Onder koninklgke magi stellen. * —, Tot het koningschap verheffen.
Kingapple, s. Koningsappel, m., Reiner, yr. Kingbird, s. een vogel.
Kingcraft , s. Regeerkunst, yr.
Kingcup, s. R.anonkel, m.
its de
Kingdom, s. Kontngrijk. *
nat. hist., Rijk, o.
Kingdomed, adj. Trotsch op de koninklfike tang:.
Kingfisher, s. 1,fsvogel , on.
Kinghood, s. GOWER, Koningschap, o.
Kinglike, adj. Koninklijk. Kingly, adj. & adv. Koninkliik.
Kingpiece, s. Gevelspits , yr.
King-post, s., zie Kingpiece.
King's-bench, s. Geregtshof der koninknaam eerier gehike bank, o. *
vangenis in de voorstad Southwark to
London.
King's-evil, s. Koningszeer, o.
Kingship, s. Koning,chap , a.
King's-spear, s. Goudwortel , m.
King's scone, s. Engedvisch, tn.
Kinic, adj. Tot Iona behoorende.
Kink, s. Kink (in een' kabel), yr.
Kinsfolk, s. Maagschap, yr.
Kinsman, s. Maag, Bleed- of ilanverwant , m.
Kinswoman, s. Maag, Bleed- of "Ianverwant, yr.
Kipper, s. Zalm in den aj d , dat half
niet mag gevangen worden. * Ongeschikte aid voor de zalmvangst,

KIRK
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Kirk , s. veroud. of Schotsch, Kerk, yr.

Kirtle s. Mantel. * Vrouwenrole , m.
Kirtled , adj. Gemanteld.
to Kiss, v. a. Kussen Zoenen; to AWAY the tears from one's eyes, De
tranen van lemmas oogen wegkussen.
Kiss, a. Kits, Zoen, m.
Kisser, s. Kusser, Zoener, tn. , Kusster,
Zoenster, y r., Kussebek , m. en yr.
Kissing-comfit, s. Welriekend klontje (otx
den adorn aangenaam to maken), o.
Kissing-crust, s. Weeke zUde (van e'en
brood), yr.
Kit, s. Grooteflesch . yr. *—, Houten
nap, tn. * , Zalrnvaatje, a. *
Kern,_yr. *—, Drom, m.,' illenigte, yr.
*—, Zakviooltje, Dansrneesterviooltje, o.
Kitcat, adj. Betrekking hebbende op zekere club in de vorige eeuw; fig. van
een portret, dat omstreeks twee derde
van de lengte voorstelt.
in een schip,
Kitchen, s. Keuken. *
Kookfornuis, s.
*
Kombuts ,
Kitchenboy, s. Keukenjongen, tn.
Kitchenfurniture, s. Keukengereedschap ,
Keukengoed, o.
Kitchengarden, s. Noestuin, nt.
Kitchenmaid, s. Keukenmeid , yr. ,
Kitchenphysic, s. Keukenart,enfj, (d. i.
geed gebraden of gekookt vleesch,) yr.
l4itchenstuff, s. Braadvet, o.
Kitchen- tackling, s. Kombuisgereedschap, o.
Kitchenwench, s. Paatwaschstef, yr.
Kitchenwork, s. Keukenwerk, a.
Kite , s. zekere roofvoge 1 Wouw, Kiekendief. zeker kinderspeeltuig ,
Vlieger,
Kitefish, s. een vliegende visch,. Hongvlieger,,
Kitesfoot , s. Havikskruid, o.
Kitesfoot-tobacco, s. Gale tabctk, m.
Kith, s. veroud., Kennis, yr.
Kitting, s, veroud., zie k\Thelp.
Kitten, s. Jong katje, o.
to Kitten, v. n. van katten, jongen,
Werpen.
Kittiwake, a. Ifsland. meeuw, vr.
to Klick , v. n. zie to Click. *—, v. a.
in Scholl., Stelen, Wegkapen.
to Knab, v. a. gemeen, Knaauwen. *—,
Weghappen.
to Knabble, v. n. Knabbelen ; to—AT ,
Knabbelen of Bijten aan, Beknabbeien.
Knack, s. Eenig klein werktuigfe, waarvoor men thans Knickknack bezigt.
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KNAC
*—, Behendigheid, Knoheid,vr.*—,
Kunstje, 0., Gaauwigheid, yr.
to Knack, v. n. Knappen.
Knacker, s. weleer, Speeltuigmaker, P oppenmaker. * — , AINSWORTH , Touw:lager.* , MORTIMER , Paardentuigmaker,, Zadelmaker. * thans, Kop
-pernvildaou e,m.
knackish, adj. MORE , 1660 zie Trickish.
Knackishness, s. veroud., Listigheid,vr.
Knag, s. Knoest, Kwast (in bout), m.
*—, Pin, Plug, y r. *—, zie Shoot
of a deer's horn. * Ruwe top (van
een' heuvel of rots), m.
Knaggy,, adj. Kwastig, Knoectig. *—,
Ruw Oneffen ; fig. Gemelijk.
*
Heuveltje,
Knap, s. Knobbel ,
0., Hoogte, yr.
to Knap, v. a. Bijten , Knaauwen. *—,
Doen kraken of knappen , Doorknappen,
Doorbreken.
to Knap, v. a. Knarsen (de tanden). *—,
v. n. Knarsen.
Knapbottle , s. Klaproos, yr.
to Knapple , v. n. Met een' knap afbreken , Doorknappen.
Knapsack, s. Knapzak , Brodzai (van
een' soldaat), Ransel, m.
Knar, zie Gnar.
Knare, zie Knag.
Knarled, zie Gnarled.
Knave, s. weleer , fongen, Knaap.*--,
Knecht. * , thans , Schobbejak ,
Schurk, ,Bedrieger,, 4fzetter,, Gaauw•
diet. *
in het kaartsp., Boer,
Knavery, s. Schutkerij, Schelmerij, Bedriegerij, y r. * , Kleine sieraden ,
o. meerv.
Knavish, adj. (Knavishly, adv.) Bedriegelijk , Schurkachtig. * Guitachtig,
Schalksch.
Knavishness, s. Schurkachtigheid, Schelmerij. * —, Guiterij, yr.
to Knead, v. a. Kneden; a.) to-INTO,
Kneden tot ; 2. to — UP a.)Verkneden;
b.) Dooreen kneden.
Kneader, s. Kneder, m.
Kneading-trough, s. Baktrog, m.
Knee, s. Knie. * — , scheepsw., Knie,
yr., ( meerv. Knies ,) Kromhout ,
o., Krommer. * hoek, waar twee
dingen zamenkomen, Elleboog, m.
to Knee, v. a. SHAKSP., Knielendsmet ken.
Kneeband, s. Knieband , m.
Kneebuckle, s. Kniegesp, tn.
Knee-crooking, adj. Gedienstig, Onderdanig.

KNEE
Kneed, adj. Met kniin of geledingen.
Kneedeep , adj. Tot aan de knidn.
Kneegrass , s. Knoopgras, o.
to Kneel , irr. v. a. Knielen ; a.) to —
DOWN , Nederknielen ; 2.) to— To one,
Poor iemand knielen of nederknielen.
Aaam. De regehzatige vervoeging begint to verouderen.
Kneeler, s. Knicler, en.
Kneeholly, Kneeholm , s. BRisdoren, m.
Kneepan , s. Knieschijf, yr.
Kneestring , s. Kouseband,
Kneetimber, s. Kniehout, o.
Kneetribute, s. Knieling, yr.
Knell, s. Leiden der doodklok, Gelui, 0.
Knelt, pret. et part. , zie to Kneel.
Knew, pret., zie to Know.
Knickknack, s. Snuisterij, yr.
Knife, s. ( pl. Knives,) Met, o.
Knight, s. oorspronk.„ Knecht, Bediende. * — , weleer, Adellijk krtigsman ,
Ridder,, m.; A errant, Een dolende
ridder. * — , iemand, die van den kofling tot ridder geslagen is en den titel
Sir voor den doopnaam ontvangt , Bidder, m.; van bier: —'s court, een eeregeregt , dat onder de voorzitting van
den bisschop van Hereford jaarlijks tweemaal gehouden words; —'s fee ,Ridderbelasting , y r.; ook : Goed, dat jaarlssks
een' ridder onderhoudt ; —'s service,
Ridderdienst, yr.; Lands held by —'s
service, Ridderleen , o.; —of the shire,
Vertegenwoordiger van het graafschap
bij het parlement, tn.; fig. fam. — of
;— of the
the post, Valsche getuige ,
blade, Vechter,, ; of the rainbow,
Bediende, m.; — of the road, Straatroover, tn.; — of the shears, of the
— of the
thimble, Kleermaker,
trencher, Ureter, Vreetzak, * ,
weleer, toespraak aan lemma, wienr
doopnaam men niet wise : Sir Knight.
* —, scheepsw., Ezelshoofd, o.
to Knight, v. a. Tot ridder slaan. (yr.
Knight-errantry, s. Dolende ridderschap,
Knighthood, s. Ridderschap, vr.
Knightless , adj. SPENSER, Onridderlilk.
Knightliness, s. SPENSER, Ridderpligt, m.
Knightly, adj. & adv. Ridderlij k, Eenen
ridder voegende.
Knight-marshal, s. Hofmaarschalk, m.
to Knit, irr. & reg. v. a. Breijen. *—,
Knoopen. * , Vereenigen ; to — one's
brow, Het voorhoofd fronsen ; I.) to INTO , Vereenigen tot ; a.) to — UP,
Oplossen , Ontwarren ; 3.) to — friend-

KNIT
ship WITH one, Vriendschap met, iemand
sluiten. * , v. n. Breijen; to — FOR.
one's living, Den kost met breijen verdienen , Breijenvoor den kost. * Zich
vereenigen.
Weefiel , o.
Knit, s. Breiwerk. *
Knit, pret. & part., zie to Knit.
Waalwortel,
m.
Knitback , s.
Knith , s. WICKLIFFE , Bos, #n.
Knitter, s. Breijer, m. , Breister, yr.
VereeniKnitting , s. Breijen, o. *
ging , vr.
Knitting-needle, s. Breinaald, vr.
Knitting-sheath , s. Breikoker, on.
Knittle ,s.Beursbandje, o.*—,scheepsw.,
Seizing, yr., Knuttel , m.
Knob, s. Knobbel , m.
to Knob, v. n. Knobbelig of Knoestig
worden.
Knobbed, adj. Knobbelig, Knoestig.
Knobbiness , s. Knobbeligheid , yr.
Knobby, adj. Knobbelig.
to Knock, v. n. Kloppen; I.) to,--AGAINST,
Kloppen tegen; 2. ) to AT, Kloppen aan
(eene deur,, a door); 3.) to - DOWN
ror a song, Met den homer een teeken
geven, dat iemand zingen zal; 4.) to
- OFF, Afbreken , Uitscheiden, Op-,
houden; 5.) to - UNDER, Zich onderwerpen, Zich overgeven; 6.) to — UP
AGAINST a post, Tegen een' peal aanloopen. *—, v. a. Klopien , Sloan; I.)
to — one ABOUT, Iemand been en weir
slaan ; 2.) to — one's head AGAINST a
post, Met het hoofd tegen een' paal
stooten , loopen vallen , slaan , enz. ; 3. ):
to — DOWN Toeslaan (iemand iets by
eene verkoopiug, a thing TG one in an
auction); b.) Nedervellen Yellen, Met
een' slag doen vallen ofnedervallen; 4.)
to — FROM UNDER one the only hope ,
Iemand de eenige hoop ontnemen; 5 ) to
-IN, Inslaan; 6.) to — oFF , a.) Afslaan; b.) to — OIFF one's chains, Iemands boeffen slaken, kmandzijne boeijen afnemen , Iemand ontboeijen , 7.)
to - OUT , Uitkloppen, Uitslaan; 8.)
to — UP a.) Opkloppen, Door kloppen
doen opstaan ; to—one UP OUT OF bed,
Iemand uit het bed kloppen; b.)Aftobben , Afmartelen ; c.) to— UP a fire,
Een vuur aanmaken.
Knock, s. Slag,
Knocker, s. Klopper,, tn.
Knocking, s. Kloppen. * Geklop , o.
to Knoll, v. a. & n. Luiden, Luijen (van
de klok , b ilz. van eene doodklok); to-

KNOL
503
TO church , Veer de kerk luijen ; The
bells have knolled TO church, De klokken
hebben voor de kerk geluid , Men beef:
voor de kerk geluid.
Knoll , S. Heuveltje , o. * —, Top (van
een' berg of heuvel), m.,Kruin , yr.
Knop, s. CHAUCER, zie Knob.
Knopped, adj. CHAUCER , zie Knobbed.
Knot , S. , Knoop,m.; fig. The — ofa play,
De knoop van een tooneelspel ;van daar:
Verlegenheid , Ingewikkeldlzeid eener
Strik. *
Knoop ,
zoak , yr. *
Knobbel, (van planten,) Kwast,Knoest
(in bout). * Pennetrek , m.,Trekletter , yr. * — , Verbond , Genoosschap, o.
to Knot, v. a. Knoopen, In knoopen leggen. * —, In de war brengen.
Zamenvoegen. * — , v. n. Knoopen,
Geknoopt werk vervaardigen.
Knotberry-bush, s. een struck.
Knotgrass o, Knoopgras, o.
Knotless, adj. CONGREVE, Zonder knoopen ; fig. Zonder zwarigheden.
Kwastig ,
Knotted , adj. van bout
Knoestig.
Knottiness , s. Kwastigheid l, Knoestigheld; fig. Moeijeltikheid , yr.
Knotty, adj. van bout, Kwastig, Knoestig;
fig. Moefielik, Verward.
Knout, s. tot nog onlangs eene straf in
Rusland , Knott, yr.
to Know, irr. v. a. Weten. *
KenErkennen,
nen. *
Herkennen. *
Onderscheiden. — , Bekennen, (in
den ;in van Bfislapen); I.) What do
you— ABOUT it?, Wat weet gij er van?;
2.) to — one thing FROM another, Het
eene voor het andere kunnen, kunnen.
* —, v. n. Kennen. * —,Weten ; toOF , a.) Bekend zijn met, Weten van;
b.) Onderzoek doen cant-. Aanm. In
het dagelijksche verkeer bezigt men sons
for in plaats van of. * —, Kennis of
Wetenschap hebben van iets.
Knowable, adj. Kenbaar.
Knower, s. Kenner, m.
Knowing, adj. Ervaren, Kundig. *
S. SHAKSP., Kennis, Wetenschap, yr.
Knowingly, adv. Met kennis. * —, Met
voordacht , Opzettelijk.
Knowledge, s. Kennis, Wetenschap.*—,
Bekendheid (met iets of iemand). * —,
Kunde, Ervarenheid, vr.
to Knowledge, v. a. veroud., zie to Acknowledge.
Sloan.
to Knubble , v. a. veroud.,
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KNUC
Knuckle, s, Knokkel (van eenen vinger).
* —, Kalfsschenkel. * Knoop, Knobbel (van planten).
to Kvelle , v. n. De vingers buigen; fig.
Toegeven, Onderdoen, Zwichten.
Knuff, s. , zie Lout.
Knurle, a. veroud., Kwast, Knoest,
(in bout ,) m.
Knurled, adj. Knoestig.

KOPE
Kopeck, s. eene Russ. koperen munt,
Kopek, in.
Koran, s. Koran, m., zie Alkoran.
Kraal , s. een Hottent. dorp, ,Kretal, yr.
Kraken, s. een gewaand zeegedregt ,
Kraken, m.
Kufisch.
Kufic, adj. van de oude Arab. letters,
Kumiss, s. geestrijk vorht, hetweik de
Tartaren un paardemelk bereiden.
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L
LABO
L, a. de letter, L, yr. Aanm. Ziiwordt Laboratory, s. Stookhuis (voon eenen
niet gehoord in de volgende woorden: scheikunstenaar), Laboratorium, 0.
Almond, Calf,. Half, Calve, Halve, Laborious , adj. (Laboriously , adv.)
Chaldron , Falcon, Folk, Yolk, Fusil, Werkzaam, Afverzg
Genegen tot averBalser, Malmsey, Salmon, Would , ken. * —, Werkekk , Joel werk ver.
Could, Should en Salve. In Fault en eischende.
Soldier wordtzij naar de beset uitspraak Laboriousness, s. Werkzaamheid. *
gehoord. Ti,sscl2en a en k of a en m in Werkelijkheid, yr.
de zelfde lettergreep is zj stom, als; Balk, Labour, s. Work, o., Arbeid, an. *
Balm.
Verrigting (van eenige bezigheid,
La! inrerj. Kijk !, Zie! , Ziet !
wanneer die moeijekle is), yr. *
La, s. eene muzüknoot, La, yr.
Work, 0., Te verrigten bezigheid, yr.
Lab, 8. CHAUCER, zie Blab.
*
Werk (het.door arbeid verrigte),
Labdanum, s. naam van een bars.
*— , van vronwen, Arbeid , m. ,
Labefaction, s. Verzwakking, yr,
Kinderbaren, o.
to Labefy, v. a. Verzwakken.
to Labour, .v. n. 4rbeiden, Werken,
Label, s. Strookje (zijde, parkement,
Moeijelijk werk verrigten, Zieh
papier, meta& bevattende een' naam afsloolen; van daar 11/Ioeite hebbenom
of titel, en gehecht aan iets , omdeszelfs eenige verlegenheid te boven te kornen).
aard of inhoud aan te duiden); van * , van vrouwen, In arbeidzifn.
bier; Opschrift. * —, Codicil, o. *—, Liiden ; /I. ) to - Fo g., a.) Arbeiden
in de wapenk., Rand van het veld, tn.
veer; b.) Strev4n naar; 2.) to — TO,
to Label, v. a. Len label aan jets be- Trachten te, Zich beijveren of incpannen
vestigen, Met ten opschrift (of signa- om te; 3.) to—UNDER, a.) Gebukt gaan
tuur) yoorzien.
ender; b.) Loden of Laboreren aan,
Labent , adj. Glijdend , Glad.
Hebben; 4.) to - UP a hill, Met moeite
LabIal , adj. Tot de lippen behoorende; een' heave? beklimmen. * —, v. a. BeA — letter, Lent lipletter.
werken. * Met melte in beweging
Labiated , adj. Met Upper; gevormd.
brengen. * — Afrossen , .elftouwen.
Labidental , adj. In de spraakk., Door Labourer, s. Werktnan, ilrbeidsman,m.
medewerking van lippen,en tanden beide Labourless , adj. Zonder werk.
uitgesproken,
(m. Laboursome, adj. SrfAits p ., Werkzaam.
Lab want, s. veroud., Scheikunstenaar,I *
Werkelfik, Moe'03lijk.

LABR
Labra, s. Snnxs p ., Spaanschwoord,LiP,vr.

Laburnum, s. naam van een' hee,ter.
Labyrinth, s.
in., Labirint , o.
Labyrinthian, adj. Kronkelend, Vet was d.
Lac, s. Lak , o.
Lac , s. eel; 0. 1. woord voor too,coo.
Lace, s. weleer, Strik , Valftrik ,
*
thans , Lint, Band. * , Passement , Galon.
*
, Rilgsnoor o.,
RUgveier, m. * —, Kant, yr.
to Lace, v. a. (Met een' veter) toe rijgen.
* —, Met galon bezetten , Galon;lePen;
to — WITH , Bezetten met. —, Br andewijn, enz. in (een' drank)doen. *---,
scheepsw., als: to — a bonnet , Bent bonnet aanrojgen. *
ilfrossen.
Laced-mutton, s. Iner,, yr.
Lace-line , s. Ritglvn (ee7,er bonnet), yr.
Lacemaker, s. ICantenwerker,, rnm.,Kantenwerkster,, yr.
Laceman, s. Passementwerker. * —,Kantenkooper , tn.
Lacerable, adj. Sehetsrbaar.
to Lacerate, v. a. Scheuren, Vaneen
rijten.
(vr.
Laceration, a., Verscheuring.*
,Scheur,
Lacerative rdj. Vaneenripeid.
Lacertine , adj. Haagdisvorinig.
Lacertus , s. ,:zie Lazard-Esh.
Lache , Laches , s. in regten, Yes zuim , O.
Lachrymal, adj. Trance velweV:ende.
Lachrymary,, adj. Tansies; bevi-sttende.
Lachrymation, s. Sella eilen 1,7ecnen, o.
Lachrymatory, s. Traanfiesc73 (bs) de
ouden), vr.
Laciniated, adj. Met boordsels en franj es
voorzien , Bcfranjed.* , indeplantk.,
zie Jagged.
to Lack, v. a. Ontberen. * , v. n.
Ontbreken, Mangelen ; t.) to — OF a
number, flan een getal ontbreken ; 2.)
Nothing was lacking TO them, Het antbrak lion aan niets.
Lack, s. Gebrek, a.
Lack, zie Lac.
Lackadaisical, adj. Gemaakt peinzend,
Sentimenteel.
Lackadaisy,, Lackaday, iut..Mijnhemel ,
Is het mogelotk!
Lackbrain, s. Onnoozele bleed, m.
Lacker, s. Behoeftige,
Lacker, zie Lacker.
to Lacker, zie to Lacquer.
Lackey, s. Lakkei, Ltifbediende, tn.
to Lackey, v. a. Op cease slaafiche wijze
beaienen. * — , v. n. Lakkei
*
Slaafich dienen.

LACK
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Lacklinen , adj. Hemdeloos.
Lacklustre , adj. Glansloos , Dof.
Laconic , Laconical, adj. (Laconically,
adv.) Zeer beknopt van soil , Laconiek.
Laconism, s. Uitnemende beknoptheid van
still , yr. , Laconismns , o.
Lacquer, s. Lak , Goudvernis , o.
to Lacquer , v. a. Verlakken.
Lactage, S. SCHUCKFORD Guivel, a.
Lactary,, adj. Melkachttg. *—, s. Melkspind, , y r. , Melkhuis , o.
Lactate , e. zie Salt from lactic acid
with a base.
Lactation, s. Zegen , o.
Lacteal, adj. Meth... ; — vein, Melk•
ader, vr. ; — Z,gkoorts , yr. *—,
s. Illelkvat (in het dierl. ligchaam), o.
Lactean, Lacteous, adj. ongebruik., zie
( yr.
Lacteal.
Lactescence, s. Melkachtige gesteldheid,
Lactescenc, adj. .alelkgevend.
—,
illelkig.
Lactic, adj. Uit melk verkregen;— acid,
Meikzustr , a.
Lactiferous, adj. Melk gevend of voerend;
— duct, Melkgang, tn.
Lacunar, s. Gewelfde zoldering, vr.
Lacunous, adj., zie Furrowed, Pitted.
Lad, a. fongen , Knaap , ni.
Lad, pret.
zie to Lead.
Ladder, s. Ladder, Leer, yr.
ValLadder-ropes , s. pl. Valreep ,
reeps;ouwen , o. tneerv.
Ladder-way, s. scheepsw., Trapgat , o.
to Lade, v. a. Laden, Inladen, In tin
schip laden. * , Ledigen; a.) to OUT , Uitscheppen ; 2.) to— WITH ,
laden met. Aantu. Het is regelmarg,
behalve dat Laden, mew dan Laded,
als yeti. deelw. gebruikt worth.
Lading , s. Lading , Scheepslading ,
["ache, vr.
Ladle, s. Grotto lepel , Potlepel, *—,
Schepplank , vr., Schepbord, o., Sehoffel , yr.
Ladleful , s. Lepel-vol , Lepel , ni.
Lady , s. ilanzienlijke vrouw, gade van
een' Lord. * titel van e,ke vrouw,
Wier man ten inmate knight is, of de
dochter van een' edelman niet beneden
earl. * als ,eene gewone benaniing ,
zonder titel to wezen, words het gegey en aan elke wed gekleede vrouw, Dame
vr. *
als : Our —, De mapgd
Maria, Ooze lieve Vrouw.
Ladybird, s. Lievenheerswormpje, a.
Ladybug, Ladycow , s., zie Ladybird.
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LADY

Lambative , adj. Lekkend gebruikt worLady-day. s. Maria-verkondiging, yr.
donde. * s. Lekartsenlj, yr. , LikLady-fly, s., zie Lady-bird.
Lady-fowl, s. eene eend, Wiffje van den petit, o.
Lambent, adj. Lekkend , Likkend. • —,
easterling, o.
Ladylike , adj. jufferlijk , Damesachtig. Glüdend. * s. in de wapenk., Likkende leeuw,, tn.
Walstroo,
o.
Lady's-bedstraw, s.
Lambkin, s. Lammetje, Lam, o.
Lady's-bower, s. Clematis, yr.
Lamb's-lettuce, s. Velelyalade, yr.
Lady's-comb, s. Naaldkervel, yr.
Lady's-cushion, s. Navelkruid, Vrou- Lamb's-quarters, s. pl. Wilds melde, vr.
, s. Lamsvel, o.
wenkruid , o.
Lamb's-stone, s. Lamsnier, yr.
Lady's-finger, s. Lidkruid, o.
Lamb's-tongue, s. eene plant, LamsLady's-foxglove, s. Wolkruid, o.
tong, yr.
Lady's-glove , s. Longkruid, o.
Lamb's-wool, s. Lamswol , yr. * —,
Lady's-hair, s. V ouwenizaar,, 6.
Ladyship, s. in Engl. Ladyschap, als naam van een' drank, die nit ale met
gebraden appels words bereid.
voornaamw. gebruikt: Your of Iler
Larnbdoidal, adj. Naar de Grieksche
Hare Latlyschap, zie Lady.
Lady's-laces, s. p1. Vlaskruid, Vile- Lambda gelükende; — suture, Lambdanaad , tn.
kruid, o.
Lady's - looking- glass, s. Vrouwenspie Lame, adj. Monk, Kreupel; — OF one
leg, Ilan het eene been kreapel , lam ;
gel, m.
fig. van verzen, Blank, Lam, Niet
Lady's-milk, s. Vrouwendistel , yr.
vloellen2e. * Onvoldoende , tOnvoiLady's-seal, s. Wilde wiingaard , m.
Lady's-slipper, s. eene plant , Vrouwen- komen.
to Lame, v. a. Verminken, Verlammen.
schoen , m.
Lamellae, s. p1. Schilfers, Schubben, yr.
Lady's-smock, s. Waterkers, yr.
meerv.
Lady's-rose, s. jerichoroos , yr.
Lamellar, adj. Bladerig, Schilferig.
Lady's-thistle, s. Vrouwendistel , yr.
Lamellated,
adj. Bladerig, Schilferig.
Lag . adj. Achteraankotnend. *—, Loom,
Traag. * —, Lang geleden. *—, s. Lamelliform, adj. Schilferachtig.
, Ge- Lamely, adv., zie Lame.
Die achteraan kona.
*
meenste of Slecheste, overschietende van Lameness, s. Lamheid, Mankheid, Yr.
to Lament, v. n. Klagen ; to - FOR.
lets, o., Overg,';bleven lap, tn.
to Lag, v. n. Achteraankomen, Met de Treuren om , over, web ens. * , v. a.
naschepen komess, Dralen, Talmen ; Betreuren, Beweenen.
tO - AFTER, BEHIND, Achterblilven. Lament, s. Klagt, lVeeklagt, yr. *
, Elegie, yr.
Treurzang ,
v. a., zie r S;acken.
Lamentable, adj. (Lamentably, adv.)
Laggard, adj. Traag, Lui, Vadzig.
Betreurenswaardig, Beklagelijk. *
Lagger, s. Telmer, Draler, tn.
Klagend, Op eenen klagenden Loon.
Lagune, s. Ital. mein, Lagune, yr.
eenen ruimeren en min ernstiLaical, adj. Tot den leekenstand behoo- *
gen zin, Ellendig.
rends , zie Lay, adj.
Lamentation,
s. Klagt, Weeklagt, yr.
Laid, pret. & part., zie to Lay.
Lamenter, s. Beweener, Betreurder, m.
Lain , part., zie to Lie.
Lair, s. Leger (van een wild diet . ), o. Lamentine, s. Zeekoe, yr.
Lamenting, s. SHAKSP., zie LamenLaird, s. in Schotl., Landheer, m.
Laity, s. Leekenstand, Wereldlifke tation.
Lamia, s. Lamia, Heks, ve.
stand, tn.
Wa- Lamina, s. (p1. Laminae,) Plaatje, o.,
Lakes. Meer, Meir, o. *
terplas, m.
zekere kleur tusschen Schiller, yr.
Laminable, adj. Dat tot schilfers kan
het azuur en vermiyoen.
Laky, adj. weinig gebruik., Vol meiren. gevormd worden.
Lama, s. naam van den God der Aziat. Laminar, adj.• Uit dunne lagen of schilThrearen. *—, Kameelschaap , Lama, o. fers bestaande.
Laminated, adj. Schilferig.
Lamb, s. Lam. * —, Lamsvleesch , o.
to Lamb, v. a. Lammeren, zie to Yean. to Lamm , v. a. Ducheige stokslagen gsven, iffrossen.
Lanabate, s. Scheermaal, o.
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Lammas, s. St. Pieter's banden,(a. Au- ten. *
v. n. Landen, dials wal
gust); prov. At latter —, Te St. komen.
Lauded, adj. Grondeigendom bezittenere.
jutmis , Nimmer.
Lamp, s. Lamp. * Lantaarn, Lan- * landerijen bestaande ; — protaren , (ter verlichting der straten,) priety, Lander:Yen, y r. ineerv. ; — interest, (in een staatk. opzigt ,) Landyr.; fig. Licht, o.
Lampass, s. Gezwel aan het verhenielte eigenaars , m. meerv.
Landau
, s. een rittuig, dat van hover;
van een paard, o.
Lampblack, s. Lampzwart, o.
open- en toegaat, Landauer,
Lampic, adj. Door het gebruik eener Laudaulet , s. Lanttauvormig rkituig , o.
lamp verkregen; — acid, Lamp. Land-beef, s, eene plant , Os;etong , yr.
Land-bred, adj. Inlardsch , Inheernsch.
zuur,, o.
Lamping, adj. SPENSER , Schi/nend, Land-breeze, s. Landwind, m.
Land.cape , s. Voorgcbergte, o.
Vonkelend.
Land-carrack , s. Knstvaarder, m.
Lamp-light, s. Lamplicht, o.
Land-carriage, s. Vervoeren over land,
Lamp-lighter, s. Lantarenopsteker, in.
o. ; By —, Per an.
Lamp-maker, s. Lampeninaker, m.
Lampoon, s. Paskwil, Hekeicchrift , a. Landcheap, s. Be/tinting op den verkoop
to Lampoon, v. a. Met hekelschriften van landertien, yr.
Land-cod, s. Kabeljauw, m.
aanvallen.
Lampooner, s. Paskwillenschrilver,, m. to Landdamn, v. a. SHAKSP., VGrbannen.
Landfall, s. Onverwachte overgang van
Lamp-post, s. Lqntarenpaal,
grondeigendom door den deed eens verLamprel, zie Lamprey.
Lamprey, s. zekere visch, Lam- inogenden bezitters , Erfenis in Iandereoen, y r. *—, Eerste land, dat men
prei, yr.
op eene zeereis in het oog kraigt, o.
Lampron, s., zie Lamprey.
Lanclfish , s. lemand, die met geen' mensch
Lamp-waster, s. Die laat opzit.
omgaat.
Lanary,, s. Wolmagazijn , a.
Landflood, s. Overstrooming , yr.
Lanated, adj. Wollig.
Landforces, s. pl. Landniagt, KrsLance, s. Lans, yr.
magt to land, yr.
to Lance , v. a. Doorsteken. *
Met
eene vlijm openen. * — , Aderlaten. Lanes-gable, s. Grondbelasting , yr.
Landgrave , s. Landgraaf,
*
Ale eene lans of spies werpen.
Landgraviate, s. Landgraatichap, a.
to Lance, zie to Lanch.
Landgravine, s. Landgravin, yr.
Lance-corporal, s. Vice-korporaal ,
Land-herd, s. Kudde, die op landerifen
Lance , knight , s. Lansknecht, in.
Lancely, adj. SIDNEY , Overeenkonestig weld; 7 yr.
Landholder, s. Landbezitter, m.
eene lans.
Landing, s. Landen, o. • —, zie LanLance-man , s., zie Lance-knight.
ding-place.
Lanceolatei, adj. Lansvormig.
Lancepesade, s. veroud., Vicekorpo- Landing-place, s. Breede plaats aan Enraal. m.
gelsche trappen, Rustplaats, yr. *
Lancer, s. Lansier, tn. *
veroud., scheepsw,,zianvaart, Landingsplaats, yr.
Lancet, o.
Landjobber, s. .111-akelaar to landerifen, in.
Lancet, s. Lancet, Laattlzer,, o.,
Landlady, s. Landvrouw. * —, Heryr. * —, Spits venster, o.
to Lanch, v. a. Uitschieten, Ale eene bergierster,, yr.
lans werpen ; I.) to — AT, Schieten Lznctless , adj. Geen land bezittende,
of Werpen naar ; 2.) to - INTO, Schie- Zonder land.
to Landlock , v. a. Door land omsluiten
ten of Werpen in.
of insluiten.
to Lanch, zie to Launch.
to Lancinate , v. a. Scheuren, Ver- Landloper,, s. (het Ned. woord Landscheuren.
looper, dock bid de Eng. zeelieden met
Lancination , s. Scheuring, Verscheu- verachting gezegd veer) een die niet
ring , yr.
ter zee vaart , Landrot , yr.
Land, s. Land, a.
Landlord, s. Landheer. *
Herberto Land, v. a. Landen, Aan wal zet- gier Hospes , m.
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Landman, s. Ieniand, die to land client.
Landmark, s. Grenspaal , Grenssteen, M
Landmate, s. Gs ensbuor ,
Land-measuring, s. Landmeten, o.
Land-rail, s. con yoga.
Land-rat, s. spotnaam bij zeelieden ten
aanzien dergenen , die niet ter zee varen , Landrot , yr.,
Land-room, s. Plants of Ruimte op het
land, yr.
Landscape, Landgezigt , o. * —, bi
schild., Landschap, (de afbeelding daarvan, ) o.
Landscape-painter, s.
Landschapschilder,,
Land-service, s. Landdienst Dienst
to land, yr.
1,ancl . stip , s. Landstorting (van ,cen'
'berg), yr.
Land-soldier, s. Landsoldant , m.
Land-spaniel, s. Wachtelhond , m.
Land-steward, s. .kenttneester van landerijen , m.
Land-strait, s. Smalle strook lands, m.,
Landengte, yr.
Landtax, s. Belasting op vaste geederen,
Grondbelasting , Perponding , yr.
Land-tenant, sr,
Lanibezitter,
Land-trade, s. Handel over land, m.
Land-turn, s. Landwind , m.
Landwairer,, s. Tolbediende tot opzigt
den invoer,, m.
Landward, adv. Landwaarts.
Land-wind , s. Landwind , m.
Land-%Iorker, s. Landbouwer,, tn.
Lane, s. Pad (tusschen twee heggen), o.,
Laan.*
Steeg, Smalle straat , yr.,
Straatje, o.
Langrage, Langrel, s. Schrootbus , yr.
Langteraloo, s. Lanterlu , o.
Langtra, s., zie Langteraloo.
Language, s. Spraak yermogen , o.,
Spraak. * — , Taal, yr. * —
* , Natie , yr.
to Language , v. a. veroud. , In eerie
taal uitdrukken.
Languaged , adj. Vole talon sprekende.
* — , Welsprekend.
Languagemaster,,s. Spraakmees ter, Taalwester,
Languet, s. Tangetje , o.
Languid, adj. (Languid,y, adv.) Kwijmend , Zwak; fig. liloedeloos, Versaagd.
Languidness, s. Kwvning, Zwakheid;
fig. IVIoedelooslzeid , yr.
to Languish, v. n. Kwijnen. * — , Tee
der zien, Smachten. *
Treuren;

LANG
s.) to — FOR , a.) Sinackten naar; b.)
Treuren urn, over ; 2.) to — OUT,
Vertreuren.
Languish, s. Kwijnen. * —, Smachten,
Teeder uitzigt , o.
Languisher, s. Die kwijrzt, smacht, treurt.
Languishing, adj. Kwijnend, Smachtend.
* , s. Kwijnende staat , vs., Zwakheld , yr.
Languishment, s. SPENSER, Kwijnende
scant, * 5 DRYDEN, Teederheld , yr.
Languor, s. Kwijnen, o., Kwijnende
staat , m., Vermoeiaheid, Siapheld.
Traagheid , Slapheid ,On y erschil*
ligheid , yr.
Languorous, adj. SPENSER, Tf eurig
Languishingly, adv. Z3vakkelijk , Kwijnend ; fig. Kwiinend, Niet le yendig ,
Vervelend.
Laniard, s. scheepsw., Taliereep, ;
— of the buoy, Staarttouw op de ankerboei, o. ; — of the fishhook, Lsoper
der kiptalie , m.; — of the gun - port,
Poorttalieschenkel, m.; — of Elie horse,
Taliereep van de loopstagen; — of the
shrouds, Kant-taliereep ,
Laniary,, s. COCKERAPal zie Shambles.
to Laniate, v. a. Seheuren , Vetscheuren , Vaneen Doorsatiden.
Laniferous, adj. Woldragend.
Lan ifice , s. BROWN , zie Woollen-manufacture.
Lank, adj. Slap, Niet stiff. *—, Zwak,
Flaauw. * — , Tenger,, Rank. * — ,
Sluik , Niet krullend.
*
to Lank, V. n. SHAKSP., Dun, enz.
warden.
Lankly, adv., zie Lank.
Lankness, s. Slapheid. * , Tengerheld , yr.
Lanky, adj. gemeen, Lang en mager.
Lanner,, s. Steenvalk,
Lanneret, s. Kleine valk , m.
Lansquenet, s. zeker kaartspel, Lanskenet , Landsknechten, o.
Lanterloo, zie Langteraloo.
Lantern, s. Lantaren, Lantaarn , yr.
Lantern-bearer, s. Lantarendrager, m.
Lantern-braces, s. pl. Lantarentizers ,
o. meery.
Lantern-crank, s. IJzeren arm eenerlantaren, m.
Lantern-fish, s. een visch, Lantaren, yr.
Lantern-fly, s. eerie vlieg , Lantarendrager, m.

LANT
Lantern-girdles, s. pl. ljzeren banden ,
welke de lantaren op het dek omvatten,
meerv.
Lantern-jaws, s. plur. Magere kaken,
y r. meerv., Mager bakkes, o.
Lantern-maker, s. Lantarenmaker, m.
Lantern-wheel, m. Driffrad, o.
Lanuginous, adj. Wo
Lap, s. een loshangend deel , ale: — of
the ear, Oorlel, vr.; — of a coat,
Roksslip, y r. *— , Schoot,
to Lap, v. a. Inwikkelen, Wikkelen;
) to - (ROUND) ABOUT, Wikkelen
IN Wikkelen
of Slaan am ; 2.) CO -IN,
in.
tn; 3.) to — UP IN,
*—, v. n Over lets slaan; to over,
Verder reiken dan.
to Lap, v. n. et a. Leppen, Slabben; to
- UP, Opleppen,'Opslabben.
Lapdog, s. Schoothondje, o.
Lap-eared, adj. Slapoorig.
Lapel, s. Lapel, (van een' rok of /as,
d. het overslaande gedees'te op de
borst,) tn.
Lapful, s. Schoot-vol ,
Lapicide , s. Steensnijder,,
Lapidary, s. juwelier, tn.
to Lapidate , v. a. Steenigen.
Lapidation , s. Steeniging, Yr.
Lapideous, adj. Steenachtag.
Lapidescence, s. Versteening, Yr.
Lapidescent, adj. Versteenend.
Lapidific, adj. Yersteenend, In steen
doende overgaan.
Lapidification , s. Versteening , vr.
to Lapidify,, v. a. 6c'
yersteenen.,
Lapidist, s. RAY, zie Lapidary.
Lapis, s. Steen, m.
Lapis - lazuli, s. Ilzufir,, o., Lazuur.
steen, mLapling , S. HEWITT , Wellusteling, tn,
Lapper,, s. Le,oper,, Slabber, M.
Lappet, s. Tip (van een kapsel), tn.,
Slip, 'yr.
vr., Zachte val,
Lapse, s.
In.; — of time, Tighverloop, m. *
Feil, bout, vr., Misslag. * Overgang van eenig regt op eenen anderen , n:.
to Lapse , v. n. .diglilden, Zachtelijk
vallen. * , Eenen misslag be aan.
* —, Door eenen misslag verbeterd warden. * Fallen, (zn den fig. zin
van Dengd of Geloof veHaten, of tot
eenentninder volmaakten staat geraken,)
Os: Man in his lapsed state, De mensch
in zfinen gevallen' staat ; a.) to —
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INTO, Fallen in , Vervallen tot ; 2.)
to
TO, Vervallen aan.
Lapstone , s. Klopsteen (van een' schoen.
maker,)
Lapwing, s. zeker vogel , Kievit,
Lapwork, s. Vlechtweile, a.
Lar, s. (p1. Lares, bij MILTON Lars)
Huisgod,
Larboard , s. scheepsw., Bakboord , o.
Larboard-t ack , s., als : On the larboardtacks, Met bakboordshalzen toe.
Larboard-watch, s. Bakboordswacht , yr.
Larceny, s. Diefstal , tn.
Larch, s. Lorkenboom, tn.
Larch-tree, s., z ie Larch.
Lard, s. Spek. * —, Varkensvet , o.,
Varkenssmout
Varkensreuzel , tn.,
m. en o.
to Lard, v. a. Larderen, Doorspekken,
Spekken; to — WITH , a.) Larderen
met ; b.) Doormengen met, Voorzien
van. *—, v. n. Vet warden.
Lardaceous, adj. COXE, Spekachtig.
Larder, s. Provisiekamer, yr.
Larderer,, s. Spijsmeester, tn.
ar bil de
Lardiner, s. zekere ambtena
krooning der Engl. Koningen, Spekmeester,, tn. (Larder.
Lardry,, s. bil eenige aside schrijv., zie
Lardon , s. Lardeerspek, o.
Lares, s. pl., zie Lar,
Large, adj. Groot, Ruins, Uitgebreid;
- OF limbs, Groot of Stork van leden.
Ruim , Ruimschoots , Overvloedig.
*
—, Mild. * Breedvoerig; ON,
UPON, Breedvoerig over.*—, ais: At — ,
Breedvoerig; oak: Zonder bedwang,
4an ziclz zelven overgelaten, *—,
s. weleer,, eene muz&knoot , gelsfk aan
4 breves.
to Large, v.
scheepsw., Met halven
wind zeilen.
Large-eared, adj. Grootoorig.
Ruimte
Large. heartedness, s.
van hart, vr.
Largely, adv. , zie Large.
Largeness, s. Grootte, Ruitnte,Uitgebreidheid. * Overvloedigheid. *—,
Mildheid. *—, Breedvoerighei d, yr.
Largess , s. !Wilde gift , Gave, vr., Geschenk , o.
Larghetto, adv., in de toonk., Eenigzins langzaam.
Largition , s. veroud., Schenking, yr.
Largo, adv. in de toonk., Langzaam.
Lark, s. Leeuwerik, Leeuwrik, tn.
gemeen, Fopperij, Scherts, vr.
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to Lark, v. n. Leeuweriken vangen *—,
gemeen , Schertsen , Foppen.
Larker, s. Leeuwerikvanger, m.
Larklike, adj. & adv. Gelijk de leeuwerik.
Larkshect, s. Oostindische leers, yr.
Larkspur, s. Ridderspoor , yr.
Lanier, s. Uitspringende gedeelte. *—,
Lek, Afhanginde dale, o.
Larum , s. Alarm, o. * — , Trekker, m.
Larva., s. (pl. Larvae) I'd afker(van een
insect), o.
Larvated, adj. Gemaskeerd.
Laryngeal, adj. Van de larynx.
Laryngean, zie Lzrytigeal.
Laryngotomy , s. opening der Larynx,vr.
Larynx , s. Strortentioofit, o., Larynx, yr.
Lascar, s. in de 0. I., inlandsche zeeman, esnz., Lascar, tn.
Lasciviency, s. veroud., zie Lasciviousness.
Lascivient, adj. veroud., zie Lascivious.
Lascivious, adj. (Lasciviously, adv.)
frulpsch, Weliuitig, Dartel.
Lasciviousness, s. trulpschLeid, Prellustigheid , D.,rtethe:d.
Lash, s. Slag (cyan eene zweep). * —,
Slag (met sent zweep of dergeeOlverktuig); fig. Steele, Steele onder water,
m., Stekelachtige gisping , yr.; — AT,
a.) Geesel voor; b.) Satire op. * —,
veroud., zie Leash.
to Lash, v. a. Sloan, (met sets buigzawns ,) Zweepen, Gispen, Goeselen ;
fig. Gispen, Berispen. * —, Sjorren,
Vastsjorren; a. ) to — PROM, Mgslaan van; 2.) tO - INTO, Door singen brengen tot; 3.) to - ON, a.)
Vow tzweepen ; b.) Pastsjorren op; 4. j
tO - TO , a.) Zweepen Haar; b.) Devestigen of Pastsjorren aan ; 5.) to
— o p , Naar haven keeren. * — , v.
n. De zweep haute; en. * —, bij oude
schrijy ers , Doorslaan , Losbandig warden, Aan den rol gaan; I.) CO - AT
vice , De ondeugd hekeien; 2.) to ON , roortgeeceien.
Lasher, a. Zweeper, in. * — , Sjortouw, o.
Lashing, s. scheepsw., Sjorring, 11Thaijing, s ' r. , Bindsel, o.; — of the
shrouds, Trantbindsel , o.
Lask, s. veroud., Buikloop , tn., Loslilvighetd, yr.
Lass, s. Deere, y r., Meisfe, o., forage
mead, y r. *—, inzond., bandmeisfe , Boerinnetf e , o. (yr.
Lassitude, s. Verniceidheid , Afmatting ,

LASS
Lass,lorn , adj. Door zijne beminde verlaten.
Last, adj. & adv. superl. Laatst (in
aid of plaats). * —,Laatstieden, Verleden; — week, De vorige week; At
—, Laatstelijk, Eindelvk; zie ook
Lastly.
to Last, v. n. Duren.
Last, s. Leese, (Schoenleest,) yr.
Last, s. Last, (zekere hoe'eelheid in
gewigt ,) o.
Lastage, s. Lastgeld, o. * —, Scheepsballast, In.
Lasting, adj. (Lastingly, adv.) Dourzaam.
Lastingness , s. Duurzaamheid, yr.
Lastly, adv. Laatstelijk, fen laatste.
* —, Laatstelijk , Eindelijk.
Last-maker, s. Leestenmaker, m.
Latch, s. Klink (van eene dear), yr.
to Latch, v. a. Op de kiink doers, Net
de klink toemaken. * —, Vangen, Opvangen.
to Latch, v. a. veroud., Smeren.
Latches, s. pl., zie Latchiugs.
Latchet, s. Schoenriem. * —, Elastieke
schoengesp, m.
Latchings , s. pl. Rügleuvers (van eene
bonnet), in. meery.
Late, adj. & adv. Laat. * —, Langzaam. * — ,roormalig. * —, irijlen;
Of —, Onlangs, In de laatste to den.
Lated, adj. SHARSP. , Verlaat, zie Belated.
Lately, adv. Laatst, Onlangs.
Latency, s. Perborgenheid, yr.
Lateness, s. Laatheid (ran told), yr.
Latent, adj. Verborgen, Verholen.
Lateral, adj. Züdelingsch.
Laterality, s. BROWN , Hebben of Bezitten van duidelüke zijden, o.
Laterally, adv. Zijdelings , Zijwaarts.
*—, Regthoekig met sent loodlijn.
Laterifolious, adj. Op de zijde van een
blad groeijende aan de basis.
Lateritious, adj. Naar gebakken steen
gelijkende.
Lateward, adj. & adv. veroud., Eenigzinc loot.
Lath, s. Lat, Daklat, yr.
to Lath, v. a. Belatten.
Lath, s. Gedeelte van een graafschap,
dat soms drie, soms vier hundreds
bevat; in Ierland minder dan een
hundred,
Lath-back, s. gemeen, Langlenden, m.
La:he, s. Draaibank, vr.

LATH
to Lather, v. n. Schuimen.
v. a,
Inzeepen, Met zeensop besmeren.
Lather, s. Zeepsop.
Schnim , (b. v.
zweet van een paard,) o.
Lath-work, s. Latwerk, o.
Lathy, adj. Dun of Lang als eene lat.
Latibulum, s. Schuilplaats, vr.
Laticlave, s. sieraad der nude Romein.
raadsheeren.
Latin, adj. Latijnsch. *—, s. Latijn, o.,
Latijnsche taal, y r. * op scholen,
Latilniche oefening , yr.
to Latin, v. a. veroud., In het latiln
vertalen.
Latinism, s. eene der Latilnsche taal bijzonder eigene spreekwijze ofbewoording.
Latinist, s. Latinist, (die het Lctiln
verstaat ,) m.
Latinity, s. Latiln, o., Latijnsche taal,
yr. *
Zuiver latiln, a.
to Latinize, v. a. Ann de woorden eenen
Latijnschen uitgang geven. *
v. a.
Latilnsche spreekwitzen gebruiken.
Latirostrous, adj. Breedsnavelig.
Latish, adj. Eenigzins laat.
Latitancy, s. Verborgenheid, Verholenheld, yr.
Latitant, adj. Perborgen, Perholen.
Latitat, s. Dagvaarding year het Court
of King's Bench, yr.
Latitation , zie Latitancy.
Latitude, s. Breedte, (bilz. ook in den
aardrilksk. zin). Ruimte, Onbepaaldheid. *—, Breedvoerigheid, vr.
Latitudinarian , adj. Onbepaald, Vril.
* , s. in de godgel., Zelfdenker,, (die
van de regtzinnigheid afivijkt,) m.
Latitudinarianism, s. VrOenkerij, yr.
Latrant, adj. Blafend.
to Latrate , v. n. COCKERAM Blaffen.
Latration, s. Blaffen, o.
Latria, s, ilanbadding , Hoogste vereering , yr.
Latrociny, s. STACKHOUSE, zie Larceny.
Latten , s. Blik. * —, Messing, o.
Latten-brass, s. Geel-koperen piaat , ryr.
Latter, adj. Laatste (van twee). *
soms , Later.
Latterly, adv. Onlangs.
Latter-math, s. Nahooiler. * , Nahooi, a.
Lattice, s, Tralie , yr.
to Lattice, v. a. Tralien. *
etraliEn.
Lattice-like,
adj.
Tralievormig.
,
Lattice-window
Tralievenster,, o.
Lattice-work s. Traliewerk, o.

LAUD
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Laud, s. Lof, (bijz. de naam van zekere
godsdienstoefening ,) o.
to Laud, v. fa. Loven, Prilzen, Perheerlijken.
Laudable , adj. Lafivaardig, Prifzenswaardig. *
Heiizaam.
Laudableness, s. Lofwaardigheid, Prilzenswaardigheid.
*
, Heitzaamheld , vr.
Laudably, adv. , zie Laudable.
Laudanum, s.
middel, Laudanum , o.
Laudative, S. BACON , zie, Panegyric.
Laudatory, adj. Lovend , Prijzend. *—,
s. Loftuitine, yr.
Lauder, s. Prilzer, Lover, Verheeriilker, m.
to Laugh , v. a. Lagchen; to— AT,
a.) Lagchen am, Uitlagchen, Belagchen ; b.) Lagchen tegen, Toelagchen,
"lanlagchen; 2.) to — FROM the teeth
outward, Grilnen, Grijnzen ; 3.) to
- IN one's sleeve, In zijaa vuistje lagchen, Schateren van lagchcn, Het us:schateren, Luidkeels lagchen ; 4.) to
- UPON one, Iemand toelagchen, aanlagchen. * v. a. Lagchen ; a.) to
— one INTO good humour, Iemand in
eene goede luim lagchen ; 2.) to —
out , a.) Door lagchen to kennen geven; b.) Uitlagchen ; 3.) to — one to
scorn, kanaud uitlagchen.
Laugh, s. Lach, m.
Laughable, adj. 13elagchelilk.
Laugher, s. Lagcher, m., Lachster, vr.,
Lagehebek, m. en vr. ; fig. Liefhebber
van vrolijkheid, rn.
Laughing, adj. Lagchend; fig. Prolilk.
Laughingly, adv. Lagchend; fig. Vrolajk.
Laughingstock , s. Iemand. die voor den
gek, voor het lapje, voor het merle, gehouden word:, m., Voorwerp van bespotting,o.
Laughter, s. Lagchen, Gelach , o. _
to Launch, v. a. (een schip) Pan stapel
laten loopen. * , Werken; a.) to —
From , Werpen uit ; 2.) to —
Werpen in. * — , v. n. Pan stapel loopen. * , Zich storten ; I.) to INTO , a.) Zich storten in; b.) Zich
overgeven aan, Overgesan tot; 2.) to OUT OF, Perlaten. 3.) to —OUT INTO,
a.) Zich storten in ; b.) Zich verdiepen in.
Launch, s. Van stapel loopen, o. * —,
Barkas, yr.
Launching-anchor, s. 'Sinker, waarvoor
het schip bil het afloopen zwaait , e.

LAUN

LA\VE

Launching-block, s. Hellingblok, o.
Laund, s. veroud., zie Lawn, in de a
beteekenis.
Launder, s. , zie Laundress.
to Launder, v. a. SHAKSP., Wasschen.
Launderer, s. BUTLER; Wasscher, m.
Laundress, s. Was c hvronw yr. .
to Laundress, v. n. by eentge orde
schrijv. , Uit wasschen gaan, Waschvroew zjin.
Laundry, s. IVaschhuis of Waschvertrek.
*—, Wasschen, o. , Wasch , yr.
Laureate, adj. Gelauwerd, Met lauweren
bekranst.
—, s. Gelauwerde. * —
Gelauwerd dichter, Hofdichter, m.
to Laureate, v. a, Lauweren, Bekroonen.
Laureation, s. Lauwering, Bekroo.
ning , yr.
Laurel., s. Laurier , Lauwer. *
,
Laurierboom , Lauwerboont , 171.
Laurelled; adj. Gelauwerd , Met lauweren
bekroond.
Laurustinus, s. een heester,, Laurustines , m.
Lava , s. Lava , yr.
Lavation ,s. Wassching,vr.,Wasschen, o.
Lavatory, s. Vocht orn zieke dieren to
wasschen , o. * Waschplaats , yr.,
Was ch hok , o.
to Lave, v. a. Wasschen. * Betren.
to Lave , v. a. buiren gebruik, Uithoozen.
Lave-eared , adj. bish. HALL, zie Largeeared.
to Laveer, v. 1/. DRYDEN , Levee-en.
Lavender, s. Lavendel , yr.
*—
Laver, s. weleer, Wasscher,
titans, Waschvat , o.
Laverock, S. IZ. WALTON, Leeuwerik, se.
Lavish, Verkwistend , Spilziek. *—,
Kwistle; , Ruin;, Overdadi ; to Be OF , ICivisag zlin met.
to Lavish, v. a. Verkwisten, Verspillen
to — something UPON ,one, lets aan
iemand verspillen.
Lav ; slier, s. Verkwister,, Verspiller,, vs.
Laviihiy , adv., zie Lavish.
Lavishment, Lavishness, s. Verkwisting,
Tie; spitling , yr.
Lavo it , Lavolta, s. weleer, zekere vlugge
dans.
Law, s. Wet. * —, Regtsgeleerdheid,
vr. , Regten , o. weer!. , Regt, 0.
(uitoefening van het regterschap , als :)
to Go to —, Voor het regt gaan.
Lawbreaker , s. Wetverbreker,, Wet.
schender,,
Lawday, s. Geregesde,g m.

Law-expense ,s. Geregtskosten, en. ?nerve
Lawful, adj. t Lawfully, adv.) Wettig,
Geoorloofd.
Lawfulness, s. Wettigl, eid , yr.
etgever,5 m.
Lawgiver , s.
Lawgiving, s. Wetgeving , yr.
Lawless , alj. (Lawlessly , adv.) Wetteloos , Zonder wet. * Onwettig, Tegen de wet.
Lawlessness , s. Onwettigheid, vr.
Lawmaker, s. Wetgever,, tn.
Lawmonger, s., zie Pettifogger.
Lawn, S. Groote vlakte tusschen bosschen,
(Lear,) yr.
Lawn, s. zeker fijn lifrtwaad , Kamerdock ,-o. * — adj. Kamerdoeksch.
Lawny, adj. THOMSON , Viak, E en.
Lawny, adj. blob. HALL , Kanze; doeksch.
Lawsuit, s. Regtsgeding , Ps-sees, o.
Lawyer, s. Regtsgeleerde, ildroleaat,
Lawerlike , adv. "Es een advokaat.
Lawe,ly, adj. MILTCN zie Judicial.
Lax, adj. Slap, Nice gesfannen. * ,
Los, Niet sterk aan eitanderverbonden;
van dear: Ij1 , Niet digs; fig. Oppervlakkig , Nice streng naauwkeurig. *—,
LosItYvig. *
, s. Loslijvigheid , yr.,
Buikloop ,
Lax, s. Zalm, m.
, BuikzuiLaxation, s. Losmaking.
vering , yr.
Laxative, adj. Buikzulverend. * — , s.
Purge&middel , o., Purgatie , vr.
Laxativeness. s. Vermogen om verstoppingen weg to nemen , o.
Laxity, s. Losheid , 4/Mehl. *—, Slapheld; fig. Oppervlakkigheid. - , Losltivigheid, y r., zie Lax.
Laxly, adv. , zie Lax.
Laxness, zie Laxity.
Lay, s. Weigand. Braakland , o.
to Lay, irr. v. a. Legge"); to —in order,
L: ordg leggen. * , in ruimere beteek. , als : to — the foondation of a
building, De grondy esten van een gebouw
leggen ; to — a net , E'en net uitwerpen;
to — snares, Strikken spannen ; to — a
woman, Eene vrouw in hare verlossing
helpen ; fig, to—a thing in one's dish,
Iemand lets aanwrijven , to last leggen ;
to— the fault at another man's door,
De schuld op een' ander' schuiven,* —,
Opleggen ; to — taxes, Belastingen opleggen. * Nedersiaan , Doerr bedaren ; 'The rain has laid the dust, De
regen heeft het stofneitge y lager; He laid
that tumult, Het' 'deed dat oproer beda-
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LAY
; to — the st,mach for a wh;10 , Den
Beramen,
crsten hanger
Overleggen ; We have lad it so ,
hebben het zoo overlegd ; to —a plot,
if:en onto erp swedes). "—,Verwedden;
1—a cool hundrid, Ik verwed homier d
wag,r,, Eene redden;end; to anngaan , Weshlen. , met ondes scheideile 14/1-(7g els in veer ofn: in
twiskende bficek. „els : ) She I alai her
r , ,id check AGAIN T lege-le/fare
konde Wang tege r dc mine; to -- a crime
AGAINST one, „remand van eenemiedaad
eschuldigen 2.) to —a ship a - hold,
l'an land sicker?; 2.) to -APARf, Ter
zij de leggen, Aficggeq , Ve; werpen ; 4.)
N) - A SI» , a.) 2er ?...;,de leg g*Cil Wegjigger/ ; b.) Later/ van ;
5 . ) to - AT stake , Op het spel Zetten ;
to —one's self AT the trerCV 0 ':0.110,11Vr,
Zich aan iempnds genade over,&, (1TP, Zich
op genetic of ongenede a,tu 1,,mand overgeven; 6.) to-AWAY Iregieggen,
ggen ; 7.) to„. BC FORD Otte, Iemand
voorleggen ; 8.) to — BY, a. ) Ter
zijde leggen , Bewaven; b.) Afieggen,
fiegleggen ; 9.) to —D,IVN , a.) Ned‘..,rteggen , .zilleggen ; b.) Nedethggen ; to
- one ' s sell DOWN, Zich nedeneggen,
Gann liggen ; e.) Op bet spel zJiten
Wagen ; tl ) Te pared zettor of geven ;
e.) Opgeven Stellen ; Leggen (den
grondslag voor lets); to.) to — snares
roil one, Itmand lagen leggen, lemand
to — FORTH , a.) Ter bebelagen ;
zigt,ging blest siellen leggen ; to
-- one's self FORTH UPON, Uito4den
over ; 12.) to - HOLD OF or ON, a.)
ratten P akk en , Nemen ,sjpen; b.)
Zich bedienen van, Zilch test nutte oreken, AangrÜ2ren ; 13.) to — IN, Opleg.
gen , Opd,en , Inslatin ; 14.) to — ON ,
a.) els: to — ON blows, Slagen
len ; b.) to — something ON (UPON) one,
Iemand lets opleggen ; c.) to --- hands ON,
*) to — hands ON the sick, Den ziekcn
de !minden ggen ; * 0 ) to— hands ON
any one, De hand aan iemand Leggen;
15.) to — OPEN, Open legge7 ;16. ) to1-UT , a.) Ultleg[.f.en , Bloat leggen; b.)
Gereed legged.? , Ge: eed maken ; c.)Uitleggen , Uitgeven , Be,teden Te haste
leggen (e'en, UPON ); d.) Aarleggen (tot
sees, INTO something); e.)(een lick) Ai;
1-ggen,Verhennekleeden;
Overdckken, Bedekken, Beleggen (met
ENG. A. DUTCH DIC'f.

LAY
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lets, with something); 18. ) to - To,a.)
Te taste leggen; b.) Aanvallen ; c.) to
- TO one's hands, De handen nit de
mouw sicken, De !minden reppen; el.) to
- siege TO a place , Het beleg y our eene
resting slaan ; e.) to — TO heart, Ter
harte stoutest; 19.) i0 — together, a.)
Dijeen Leggen, Zninenleggen ; b.)Tegen
elkander houtien of leggen,Vergeluken;
20.) to — UNDER, a.) Leggen onder ; b. )
Onderwerpen attn ; 2 t.) to — UP, a.)
0 pleggen, 0/ zairelen, Bewaren; b.)Ziirse
hunter of Zijn bed doers houden ; to Be
laid UP WIT ft the gout , Wegens de fie/a
Piet kunnenuitgaan, flan de ficht linden;
22.) to — UPON , Leggen op, aan ; to —
hands UPON (,re ' s salt ' , De hander aan
zich zclven slain. , v. n. Loggers,
Eifeven leggen. "— , Sty-even ; ) [0ABOUT, a.) rest z .ch , Out ?de's
slaan ; (A,r,m. horns war de abut van
het rederkeercnde voornaamweoi d gevolgd); b.) Beiegeren ; 2.) to-AT,
Slain near ; 3.) to - IN ror Het aanleggen op ,Stat,n near; 4.) to - ON, a.)
Stein; b.) Voortslaan; c.)Verkwisien;
5.) to —OUP FOr, Streven , Traehten
Staan of Dingen near, Teachten te beveiken of to verkrt:-gen ; 6.) to UPON,
a.) redden oy ; b.) (veroud.) Lastig
Vallen.

* ,Wtddenschap,
Lay, s. Laag
* —, Gvesland , o ,
Ongeploegde grand,
, z. :e Lea.
Lay, s. dicht. , Gezang , L;ed, o.
Lay, adj. Wereldliik, Tot den st-ins i der
beckon behoor ende.
Lay , pret. , zie to Lie.
Lay-brother, s. Leekebrodr,, m.
Lay-elder, s. Odder ling,
Layer, s. Lang, Bedding, or.
Aflegger , m. * , Leghey., yr.
Layer-out, s Ui r
,goner,
Lay-figure, zie Lay-man.
Lay-habit, s. Trereld1Oke kleeding , yr,
Lay-land, s. Br aakiand , o.
Lay-man , s. Leeman , m.
Layman, s. Loch,
Laystall , s. Mesthoo p, 171.
Lazar, s. L, zoos tie, Illelaatsehe ,
Lazar, Lazaletto Lazarhouse, s. Lazarushuis , Lazaret , o.
Lazarlike , Lazarly, adj. Alelaatsch, Met
zweren b,,t!ekt.
Lazar wort, s. Lazaruskruld, o.
to Laze, v. n. vet.oud., Lui zlyn. Lulfe •
33

LATE
yen, * , v. a. veroud., Verluiteren.
Lazily , adv., zie Lazy.
Traagheid,
Laziness, s. Luiheid. *
Vadzigheid, yr.
Lazuli , s. Lazuursteen,
Lazulite, s. een mineraal , Lazuliet ,
Lazy, adj. Lui. * — ,Traag, Vadzig,
Vaddig.
Lazy-bones, s. gemeenz., Li,iaard, 171.
Vtakte , vr., zie
Lea, s. Weide. *
Lay.
to Leach, zie to Leetch en to Leech.
,
Lead , s. Lekend metaal , Lood. *
Dictlood , 0.; to Heave the —, Het hod
werlen , Looe:en ; to Run by the —,
loodende yoortzeilen; zie ook Leads.
to Lead, v. a. Net toed voorzien , Leoden. * — , v. n. scheepsw. , Looden,
Voortzeilen.
to Lead , irr. v. a. Leiden, GeTeiden.
* —, Den lveg 114/Zen. Aanvoefen ,Gebieden. * —,Nopen.*— , Leiden, Voeren, ale : to —a sedentary life,
Een zittend leven leiden; ) to-ALONG,
Voortleiden ; ) to - AWAY , Wegleiden ; 3.) to— BALK, Terug leiden; 4.)
to BY, Leiden bij ; to - BY the nose,
Om den twin leiden , Misleiden ; 5.) to
- INTO, Leiden in, tot ; to- One INTO
loss, Iemand een verlies deco iliden; 6.)
to — ON, Voortleiden ; 7.) to —CUT,
Uitlei den ; to — OUT or , Leiden tilt;
9 .) to — T o, a.)Leiden tot ; b.)Verleito
UP ,Opleidcn.
den tot, om te ;
* , v. n. Leiden. * — , Den weg
Zen. * — , flan het hoofd staan ; I.)
to-OFF, V001 germ Beginnen ; 2.) to
- ON, Voorgaan , Vooruit gaan; 3.) to
OUT, Voorgaan, Beginnen, Aanvangen;
The path led CUT AGAIN INTO the
road, Het pad k1V0772 weer op den rijweg
nit ; 3.) to — ON, VooTaan Vootvit
gaan ; 4.) to — TO, a.) Leiden of Brengen tot, AanIciaing geven tot ; b.) Leiden naar.
Lead, s. Leiding, Aanvnering. * — ,
het kaartsiel , Voorhand, yr.
Le, d-ashes, s. pl. Loodasch, yr,
Lead-cristal , s. Looderts, tn.
Lead-eater, s. Vedethars , 0.
aden , adj. Looden; fig. Log, Loom.
Leaden-hearted, adj.-Ongevoeitg, Geyee,
lnoc, Hardvcchtig.
Leaden-heeled, ve,j. Langzacm aankomend , Langzaam, Traag.
Lenten-stepping, adj. Lcingzaam roortgaand , Largzram.
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LEAD
Leaden-wort, s. eene
,
Leader, s. Leider , Geleider. *
Leidsman. * —, Aan y oet der,
Lead-glance , s. Loodglans , in.
Leading, adj. Voornaamst , Den tnon gevend. * — s. Leiding , yr.
stuur,, Opzigt , e.
Leading-strings , s. pl. Leiband , in.
Leadman, s. B. joNsoN, Vootdamer, m.
Lead-mine , s. Loodmiin, yr.
Lead-ore, s. Looderts , vs.
Lead-pencil , s. Potlood (cm inede to
schrilven of to teekenen), o.
Leads , s. pl. Looden fiat, Looden dock, o.
,
Sob-0ot , v.
Lead-shot, s.
Lead-tail, s. Locdstaart m.
Lead-vitriol, s. Loodvittiool a.
Lead-work, s. Loodhut , or.
Lead-wort, s. LoodA.,nid , o.
Leacly , adj. Sir T. ELYOT, Loodk!eurig.
Leaf, s. (pl. Leaves,) Bind, o. ; The fall
of the — , De Lerpt. — , Helft eener
dubbele deur,, yr.
to Leaf, v. n. In het Had schieten ,Biaderen kritgen.
Leafage, s. Gebladerte, Loof, o.
Lo af-brass, s. Klatergoud , o.
Leaf-bud, s. Bladknop , in.
Leafed, z ie Leaved.
Leaf-gold, s. Bladgond , o.
Leafiness, s. Eladerigheid,
Leafless, adj. Blade,' loos.
Leaflet, s. Blaerdie, o.
Leaf-silver, s. Bladzilver,, o.
Leafstalk , s. Bladsteel,
,
Leafy, adj. Blade,
to League , v. n. Een bea;dgenootschap
aangaan.
League, s. Bondgenootschap Verbond,
Eeelgenootschap, o.
League, s. Zeen4/1 , y r. . * —,Uur gaans, .
League-breaker, s. Verbondbreker,,
Leagued, adj. In bona'genootschap vet-eenigd , Vet bonnien.
Leaguer, s. Boneigenoot , Eedgenoot, vs.
* veroud., Veldteger,, o. * —, Belegering , yr.
Leak, s. Lek, o. * —, adj. SPENSER ,
zie Leaky.
to Leak , v. is. Lekken, (lek ziin en nit
lets lekken); a.) to — I N TO, Inlekken
OUT, Uitlekken ; 3.) to
( ep); 2.) to
- OUT CF Lekken nit. * , v. a. of:
to - OUT (
Lycht)dooriaten.
Leakage, s. Lekkaaelfe, yr.
Leaky, adj. Lek; fig. Pt aatachtig, abbelachtig.

LEtM
(in.
Learn,
veroud., Leiband, 777.
Learner, s. veroud., Leihond„jagthond,
Overhanto Lean , v. n. Hellen. *
gen. * , Leuven , (In eene hellende
heeding) Staan; I.) to — AGAINST ,
Leunen tegen, S'taan tegen ; 2.) to BACK , Zich achterover leggen; 3.) to-FORWARD , Voorover leunen; 4.) to FROM, Zich voorover leggen Leunen
nit, in, Liggen nit ; 5. ) to - ON ,
( UPON ,) a.) Leuven op ; b.) Stennen
of Rusten op ; c.)Vertrouwen of Steuncn
op ;
tO - OUT OF AT (a window) ,
1ige;en; 7.)
Uit (een venster) iennen
to — OVER,
'Lennen over; (b.) Zien
buigen over ;
to - TO , Overhellen
vaar, tot. *_, v. a. Doen leunen ,
eene belle:2de handing) zetten, plaatcen.
* — , veroud. of provinc., Verbergen.
Lean , adj. Mager, Zander vleesch.
Mager, Schiaal, Zander veel vleesch
of vet; fig. Mager, Schraal Niet
o[gesierd , rls: A — dissertation , Eene
nzagere verhandeling. *—, Laog, Arm,
(tegenst. van Groot ofRijk.) * s.
van vleesch, enkel vleesch zonder vet,
Mager, Magere , o.
Lean-faced, adj. Mager van gezigt.
Krukstok,
Leaning-staff, s. ,Leunstok
727. , Kink, vr.
Leaning-stick , s. Leunstok ,Leuning,yr.
Lean-looked , zie Lean-faced.
Leanly, adv., zie Lean.
Leanness , s. Magerheid, Schraalheid, yr.
Lcan-visaged, zie Lean-faced.
to Leap, v. n. Springen, Eenen sprang.
dock. Opspringen; tO-DOIVN,
Afspringen, Naar bPneden springen (tot,
TO); 2.) to - FROM, m)Springen van;
b.) Springen of Schieten nit ; 3 .) to INTO, a.) Springen , op; 12.) Onverwachts komen ran, tot ; 4. ) CO - ON,
UPON, a.) Springen op ;b.)Bespringen,
Aonvallen; 5.) to — OUT, Uitspringoi;
6.) to —OUT OF, Springen nit. * —,
v. a. Over ... springen 5springen.
, Bespiingen, Dekken.
*
Leap , s. Sprang, (oak in den zin van 0vergesprovgene of Over to springene
, en in den fig. van Onvoorbereide
overgang tot een ander onderwer p ,) m.
*
Bespringing (van diciest), vs-.
Leaper, s. Springer,
Leapfrog, s. zeker spel van kinderen,
"'marls; zij het springen van kikkers
nabootsen...
Leaping-beetle, s. Spiingkeyer,
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Leap ; ngly, adj. Springend, B71 sprongen.
Leap-year, s. Sehrzlekeljaar,, o.
to Learn, v. a. Leeren, Bleer en Veer
handig warden; 1.) to — n y heart, Van
baleen leeren ; 2.) to -FROM , a.) Leeten van; b.) Zien of Vernemen nit; C.
Vernemen of Hooren van, Te lveten komen van. * — be SHAKSP. en ,andere
oxide sehrijvers en hies • en daar nog onder
de inindef e Standen, Lee rcn , 0 ndei wij •
zen. * —, V. 0. Knnis opdoen,Leeren;
Birds —one or another, De vegelen leeren
van elkanderen, Volgen elkanders voor•
beeld.
Learned, adj. Geleerd, Kund'g, Ervaren
in wetenschappen en lette: kande. * 5
Geleerd, tot de wetenschaven of letterleynde bet: ekkelink , als The —languaverou..i.,
*
ges , De geleerde
Wijs.
Learnedness, s. Geleerdheid, yr.
Learner , s. Leerling ,
Learning, s. Geleerdheid. * Bedeevenheid (in lets goedc of kwaads ), vr.
Leasable, adj. Verhuurbaar.
Lease , s. Huuri, Richt. * —, IItturcedel,
Pachtcedel , ; to Let by—, Verhuren , Verpcchten; to Take a — or, /Laren , Pachten. —, hij dicht., Beztt, o.
to Lease , v. a. rerlzuren, Verpachten ;
to- OUT , Verpachten , Verhuien.
to Lease, v. a. DRYDEN Nalezen , Naoogsten.
Leasehold, s. P,2ciztgoed, IItiurgoed ,
adj. Garuurd , Gepacht.
*
Leaseholder, s. P Ichter,, in. (r.r.
Lease-parole, s. Mondelinge verpachiii,7,
Leaser, s. veroud., Leugevaar,
Leaser, s. Nalezer , Nioeg+-ter, 7B.
,
Leash , s. Leis, y r., Koppel: hoer. *
Drietal (aaneengekoppelde fagthonden
zamengebonden patrijzen , enz. , even
ale Brace twee heteekent) o.
to Leash , v. a. Ann eene leis hinden; to
- IN, Binden czars. * —, Leiden(aan don
kappei).
Leasing, 's. veroud., Lengen, Pa;;chkeid , yr.
Leasow, s. veroud. Weide , yr.
Least, superl., zie Little; At—, At 'Ile
—, (At leastwise, veroud.) Ten in inste.
Leasy,, adj. veroud., Duos , Los,
Leat, s. veroud., Molengoot , yr.
:net
Leather, s. Leder,, Leer, a. *
, Len'
veracht. , .Hasid, y r.; toLose
Vikaars riftlen. * — adj. Leé,cn.
Raba hiv,vr,
Leathcrcoat, s. Larappel,
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Leatherdresser, s. Leel rbcreider,, Leda- I to Lech, v. a, veroud., Likken , Bebereider, en.
111 ices;.
Lecher, s. Hoes endop, an.
Leather-liea(:ed , adj. Don%
Leacher-jacket, s. Lee, e finis, o. *
, to Lecher, v. ZVaar de hoerenioopen.
een risch.
Leche . ous , adi. (Lecherously , adv.)
Leather-.;erkin , s. Leered wasnbuis, 0., 0 nkais eh , 0 n tu
Kolder ,
Lecherousness, s. Onkuischheid , OntuclaLeather-rnoneled , adj. Li:. WALTON, t ighe id , yr.
'fonder; in de keel hebbende.
Lechery ,
Ontocht, yr.
Lection , s, Lezing (d. wilze van opLca heirs, adj. Lederen , Laren.
Leatherseller, s. Lcaerkooper,, Le,!rkoo- vatting tot 'c; Las ing ,) y r. *—, hetgene
Nj de g,:d,.67 ;emt nit 4.e II. Sehriftwordt
per, in.
Leather-winged, adj. Viengels ale leer voorgefezen, Vonrlezing , vr.
hebbendes
Lectic , s. B ook, he twe lk stukken ter
Leathery, adj. Lederaclitig.
vesrlezing nit de II. Sehri,Pt bevat, o.
, Verlof. *—, Lecture, s. Voorlezing ( het vcorlezen,
Leave , s. Ves gunning,
Vaal wel , .1jscheid, o.
of de voorgelczene verhardeling,)vr.*—,
to Leave, irr. v. a. Laten, zie Laren Schoelniceste,rac!:tige beris,,ing Strafin het andere dee/. , Nalaton,
prcek vr., Leje , o.
to LecLure, P Met y ou, lezingen on.dls es fi,nis ores Lten. *
Verznimen. * , Verlaten 5 Verzaken. deiwüzen ; fig. De ;es lezen, De n'etten
Nalaten,
1Viet
;leer
does;.
*
*
lezen, Sehool,ec'sterachtig berispen ; to
O y erlaten1/4 , Afstaan, Laten ; a.) to - - one FOR , Iemand doorhalen ofberispen , t,,:gens ,
AT one's discretion, _da y; ien;aucls wilic•
* ,
Openbare
keur oy erlaten; 2.) so — BEHIND, AT,- voorlezingcn houden; to -- ON, Lezen
laten Achterlaten; tie leftELIIIND h:m,
over, Eerie voorlezing houden over.
kijj liet na ; 3.) to - FOR, Overeaten Lecturer, s. die met voor hzingen anderveer ; 4.) tO -OFF , a.) Laten vas en , wijs t , Lector. * —, in Erg., Kape:laan
Er aan geven , Ults(heiden van ; b. ) door eene gemeente tot hulp ecns pa ediVerlaten ; 5.) to—,,UT, Uitlaten; 6) F . nts aangenomen, en.
to -- TO , a.) Overlaten aan ; b.) Vol- Lectureship.,
eens lectors ofeens
(oor- kapellaans, o., zie Lecturer.
maken of .Ni;laten aan; c.)
OverLecturn, s. CHAUCER , zie Reading-desk.
deelen, judge ); 7. ) to — WITH,
laten aan Laten * , v.n. Led, poet. en part., zie to Lead.
Ophouden ; to -- OFF, Ophouden , Er Ledcaptain , s. Tefelschuinier,,
uitscheiden, Eindigen, Het er aan ge- Ledden , s. CHAUCER , SPENSER , Funy en ; You left OFF AT the beginning of FAX Taal, y r. * —, Ware zit; (der
Let begin van itYPilden),
hieldt
your story,
Ledge, s. Laag, Bedding.' —,Rtegchel,
ow verhaal op.
to Leave, v. a. SPENsEia, Helen, Ligten. L;,st, vr. *—, Rand, m., Lipt.* ,
Leaved, adj. Net bladeren of Met blade;;. sci cep;w. , Rib, y r., * — ,
Leaveless, adj., zie het betcreLentiess. Verhocqing, vr.
Leaven , s. Gess, Gist, yr., Zuurdeeg, 1,-dger. s. Logger, en. Hoefdboek ,
o. , Dceseni, sr..
Gs ootboek , o. — , adj, van notentijto Leaven, v. Dow- gest of zi:,-irdteg Pen bniten do gewosse viif,Bflgevocgd.
fig.
Tot
kwazgrondbeginLedhorse , s. Handpaard, o.
does; rifzen;
selen verlei,den.
Lee, s. enkel
het meery ., zie Lees.
Lee , 's. scheepsw.,
Leavening, s. Giststof, vr.
, y r. * — , adj.
Leavenous , adj. MILTon, Gist of Zeur- Ann
deeg .bevattende; fig. Besmet. (no. Lee-board, s. scheepsw.,Zwaard , (nor
Leaver,,s. SHAKSP. Verlater, Veizaker, het afdriiven,") o.
Leaf.
Leaves, pier.,
Lee-bow, s. Ltibocg,na.
Leeviness, s., zie net betere Leafiness.
Lee-brails, s. plur. Geitouwen aan
O.
Leavings, s. plur. Oversehot, o.,
Metro'.
o f ps'zess, m., Klieken, y r. nicely., Leech, s. veroud. of dick., "Pls. *— ,
K."ekjes, o. meetv.
zeker diertje, .Bloedzuiger,,
Leavy, adj., zie het betere Leafy.
Ito Leech, v. a. Genezen.

LEEC
Leech, s. scheepsw., Staetnde zürie van
een zeil, yr.
Leech-craft., s. Heelkunde, vr.
Leech-line. s. Nokgording, yr.
Leech-lining , s. Stootlap op de staande
lick, tn.
Leech-owl, s. Schur:Aft , tn.
Leech-rope, s. Staanyile lick, vr.
Leech-worm, s. Bloedzuiger, tn.
Lee-gage, s.
yr.
Leek, s. Look, o.
Leek-green, adj. Lookgroen.
Leek-pottage, s. Uijensoep, vr.
(m.
Lee-leader, s. Voorzeiler onder den wind,
Lee -lurch , s. Afvallen (van een se/zip), o.
Leer, s. Gluring, vr.
to Leer, v. n. Gluren, Van ter zijde
zien; tO - AT , ON, UPON, Begluren,
Aangluren. * —, a. DRYDEN Door
gluren aanlokken.
Leer, adj. veroud. Ledig. *—, Beltzelachtig.
Lees, s. pl. Grondsop, Bezinksel, o.
Droesetn,
to Leese , v. a. verousi., Vernielen, Bederven.
Lee-ship , s. Schip aan
o.
Lee-shore, s. Lagerwal ,
Lee-side, s. Lsiboord, o.
Leet , s. weleer: zeker ondergeregt *—,
zie Law-day.
Lee-tackle, s.
vr.
Leet-ale, s. Feest bij gelegenheidvaneen
leet-day, o.
Leet-court, s., zie Leet in do beteek:
Leet-day, s. , zie Leet in de 2. beteek.
Lee-tide , s. Tij onder den wind, o.
Leeward, adv. scheepsw. , fan
Lee-way, s. Afdrijven, o.
Left, pref. & part., zie to Leave.
Left, adj. Linker. *
s. Linkerzijde, yr.
Left-handed, adj. Linksth.
Left-handedness, s. Linksch zijn, 0.
Left-handiness , s. fig. Linkschheid ,
Lompheid, yr.
Leg, s. Been, (meery. Beenen,) o. ; fam.
to Scrape a—, Eene lage bulging maken ; prov. to Stand on one's own legs,
Op zijne eigen beenen staan , Zichzelven kunnen bedruipen. * Poot,m.„
(van dies en , en ock van sommige levenlooze dingen, all:) The — of a table,
De pooten of voet van eene tafel. * —,
van sommige geslagte dieren, Bout, m.;
A— of mutton, Een schapenbout.
Legacy, s. Legaat, o., Erfenis, yr.
Legacy-hunter, s. Iemand, ivelke door
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C vletierij legaten traclit to bekomen.

Legal, adj. Wetteliik , Wettig.
Legality, s,Wettelijkhei d,Wettighei d, yr.
to Legalize, v. a. Wettig maken, Be.
krachtigen, Legaliseren.
Legally, adv., zie Legal.
Legatary, s. Erfgenaam t ty lefj.ze van
legaat 9 Legataris,m.
Legate ,s. Legaat, Pauselijke afgezant, m.
Legatee, s., zie Legatary.
Legateship, s. Post van legaat, yr.
Legatine, adj. Op eenen pauselijken Ie.
gnat betrekking hebbende.
Legation, s. Afgszantschap, o.
Legator, s. Erfmaker , tn.
to Lege, v. a. veroud., Verligten. * — ,
zie to Allege.
Legend , s. Legende, Levensbeschrijvirg
van eenen heilige. *—, eenige andel e
beschrijving, bijz. eene ongeloofelilke en
onechte ,Legende , vr. * — 50mschrift,
Rands.chrift , o.
to Legend, v. a. bish. HALL, dilseene
legende verhalen.
Legendary, adj. Pabelachtig, Romantisch. * —, s. Legendenboek, o. * —,
Verhaler van legenden, van sprookjes,
Sprookf elver teller, tn.
Leger, s. in zamenst., Blifrende ; A.
leger-ambassador, s. Een bisivcnd gezant , Ben resident, m.
Legerdemain, s. Haesdgreep, Gaauwigheld, Gooehelarif , yr.
Legerity, s. SHAKSP. , Plugheid, yr.
to Legge. v. a. CHAUCER , Leggen.
Legged, adj. Met beenen orpooten, II eenig,
Legging, s. Beenbekleeding, yr.
Legibility , zie Legibleness.
Legible , adj. Leesbaar.
Legibleness , s. Leesbaarheid, yr.
Legibly, adv. , zie Legible.
Legion, s. Legioen, o.; fig. Croote menigte , vr.
Legionary, ndj. Een legioen bevattende
of betreffende ; fig. Talrijk. * — , S.
MILTON, zie Legion.
to Legislate, v. n. Eerie wet of Wetten
maken of geven.
Legislation, s. Wetgeving, yr.
Legislative, adj. Wetgevend.
Legislator, s. iVetgever, in. (yr.
Legislatress , Legislatrix, s.Wetgeefster,
Legislature, s. Tretge yentle magi, Wetgevende vergadering, vr., Wetgevend
ligchaam, o.,
Legitimacy, s. Echtheid van gehoorte.
* —, Echtheid, On yervalschtheid, yr.
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Legitimate, adj. In den edit geteeld.
to Legitimate, v. a. Wettig maken. *—,
Tot een edit kind maken, Echten.
Legitimately, adv., zie Legitimate.
Legitimateness, s., zie Legitimacy.
Legitimation, s. Echtheid van geboorte.
*
Echtverklaring van geboorte, yr.
Legume, s, ARBUTHNOT , zie Legumen.
Legumen, s. Peulvruchten, y r. meerv.
Leguminous, adj. Peuivruchtachtig.
Leiger, zie Leger.
Leisurable, adj. In ledigen aid geschiedende. *
, Op zijn gemak verrigt.
*
Ledigen aid hebbende.
Leisurably, adv. Op zijn gemak, Met
verdrag.
Leisure, s. Onbezetheid, y r., Ledige
ald , Tij d , ; At—, Op ziin gemak;
to Be at , Vrij zfjn,TUdhebben,Geen
belet hebben.
Leisure hour, s. Snippernur, o.
Leisurely, adj. N'et overhaast , Net gemak geschiedendc.
, adv. Op z,n
gemak, _Met met overhaasting.
Leisure-time,
Ledige
Snipperuren, o. meerv.
Leman, s. veroud., Geliefde ,11.1innarts,
yr., Liefje, o.
Leme, s. veroud., Straal, m.
to Leine, v. n. veroud., Stralen, Schit.
teren.
Lemma, s., Voorafgaande stelling, Hulp, y r., Lemma, o.
Lemmas/ , s., zie Leman.
Lemming, s. zekere rot, Lemming, tn.
Lemniscate, s. Kromme lijn , die naar
eene 8 geliikt, Sttiklijn, vr.
Lemon, s. Citroen , Limoen. *
Citroenboom , Limoenboom, m.
Lemonade, s. Limenade, vr.
Lemon-colour, s. Citroenkleur,, vr. s—,
adj. Citroengeel.
Lemon-squeezers, s. pl. Citroenpers , yr.
Lemon-tree s. Limoenboorn , Citroenboom , m.
Lemures, s. pl. Spoken, o. meerv., Booze
geesten, m. meerv.
to Lend, irr. v. a. Leenen, Te leen geven. * — , Geven (in het algem. ),
Verleenen ; to — one assistance, lemand
help geven , Bijstand bieden; to —...
TO one, Ilan iemand
leenen.
Lendable , ad). Dat geleend lean worden,
Te leenen.
Lender, s. Leerier, Die uitleent. *
biz. Pandhouder,,Geldleener,
(yr.
Lending, s. Leenen, Ui t leenen, o., Lee ni rig ,

LEND
Lends, s. pl. CHAUCER , Lendenen,
y r. meery
Length, s. Lengte (van plaatselilke reitgestrektheid of van cud ) , vr.; A picture
in full — , Eene schilderij in leveesgrootte ; fig. I cannot go that — with
you , lb kan mij niet zoo ver met u inlaten ; At —, Ten laatste,
to Length , v. a. & n. bij eenige oude
schrijvers, zie to Lengthen.
to Lengthen, v. a. Verlengen, Longer
maken. Uitrekk.en.* —,Iets lang
uitspreken. Aanm. In CO-OUT client
out slechts ter versterking, *— 3 v. n.
Langer worden, Lengen.
Lengthful, adj. POPE Ongemeen lang.
Lengthwise, adv. In de lengte.
Lengthy, adj. gen. WASHINGTON Wat
lang, Vervelend.
Lenient, adj. Ley2igend, Verzachtei:d;
- OF grief, lice hartzeer verzachtend.
*— , s. Verzachtend
o.
Leniently, adv. Zacht.
to Lenify, v. a. Lenigcn, Ve; zachten.
Lenimenc, s. ongebruik., Vet zachting, yr.
Lenitive, zie Lenient.
Lenity , s. Zachtaardigheid , Goedheld , yr,
Lens, s. linsvormig of aan beide zifflen
bolgeslepen glas, yr.. *--, Oogglas, Kidkglas, (het.* hol of bol geslepen,) o.
Lent, pret. & part., ale to Lend.
Lent, s. Vaste, y r., Vastentid d, tn.
Lenten, adj. Als in de vaste; fig. Spaarzaam , Sober, Schraal.
Lenticular, adj. van glas, Ilan beide
zijden bol geslepen.
Lentiform, adj. Linsvormig,
Lentiginous, adj Gevinkt.
Lentigo, s. Levervlak , vr.
Lentil, s. zekere plant, Linze , yr.
Lentiscus, Lentisk , s. filastikboom, tn.
Lentitude, s. oizgebr., Traagheid, yr.
Lentner, s. een valk, Witger,, m.
Lentor, s. Traagheid, Loomheid , yr.
*— hij gencesk.,
gedeelte van
het bloed , hetwelk in kwaadaardige
koortsen de fijss e eaten verstopt, o.
Lentous , adj. Taut, Lijmerig.
Lent-sermon, s. vastenprcek, vr.
L'envoy, s. bij oude schrijvers,soort van
post-scriptum.
Leo, s. in de sterrek., Leeuw , tn.
Leod, s. veroud., Volk, o.
Leof, s. veroud., Lieftle , yr.
Leonine, adj. Van eenen leeuw. *
5

LEOP
van verzen , Op
Leeuwachtig. *
het elude en in het midden rilmende,
Leopard, s. Luipaard, tn.
Leopard's-bane, s. Gemzenkruid, o.
Leper, s. Lazarus, Melaatsche, tn.
Leperous, adj. Melaatsch, Leproos.
Melaatschheid veroorzakende.
Lepid, adj. Aardig.
Lepidolite , s. Sclzilfersteen, tn.
Lepidopter, Schilfervleugelig insect, o.
Leporine, adj. Van of Al, een haas.
Leprosity, s. Schilferachtigheid, vr.
Leprosy , s. Leproosheid , Melaatschheld, yr.
Leprous-, adj. Melaatsch.
Lere, s. veroud., zie Lore, Learning.
to Lere, v. a. veroud., Leeren.
Lerry, s. boersch, Ultbrander,, Lange
Verwijt, o.
neus ,
Lesion, s. nieuw woord , Kwetsing , yr.,
Letsel , o.
Less, ontkennende of beroovende uitgang,
overeenk. met het Ned. Loos.
Less, adj. & adv. (comp. van Little en
Few ,) Kleiner. * —, Minder. *
s. Minder, o. * —, conj. MILTON, zie
Unless.
to Less ,.v. a. &n. bij eenige oude schrilvers , zie to Lessen.
Lessee, s. Huurder, Pachter, m.
to Lessen, v. a. & n. Verminderen, (in
grootte , in kracht , in Itaarde, of in
rang.)
Lesser, adj. & adv. yerbast. van Less,
doch zest- oud en bruikbaar, zie Less;
The—Asia, 1. e. Asia minor, Klein -Azie.
Lesses, s. p1. Drek (van sommige diet-en), in.
Lesson, s. Les; fig. Bestraffing. * — ,
Voorlezing, (bilz. kerkelilke , in Engeland ,) vr.
to Lesson, v. a. Onderwilzen, Onderrigten.
Lessor, s. Verhuurder,, Verpaclzter,, in.
Lest, conj. Opdat niet.
to Let, irr. v. a. Laten, zie Laten in
het andere deel. *—, Verhuren, Verpachten ; I.) to — ALONE, a.) Aileen
laten ; b.) Met rust laten, Met vrede
laten; c.) Van... afblilven , Niet
aanraken ; d.) Let me ALONE for that,
Laat dat aanmie. over; e.) Let me ALONE
to accuse him, Last het aan mil over,
hem to beschuldigen ; a.) to — DOWN ,
a.) Nederlaten (met eene koord , BY a
cord ) ; b.) Loslaten ( the strings of a
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/ate); :1.) to - FORTH, Uitlaten, Laten bls,ken , Toone's; 4.) to—IN , a.)
Inlaten, Binnen laten, Toelaten; b.)
The light of truth was let ass upon me,
Het licht der waarheid bescheen.mz ;
5.) to -INTO, a.) Laten in ; b.) Bekend waken met; 6.) to —Loose, Loslaten ; 7.) to — OFF, Afschieten ; 8.)
to—OUT , a.) Uitlaten ; b.) Verhuren,
waarvoor ook to -OUT FOR hire; c.)
to — OUT TO use, Op interest zetten ,
Uitzetten.
to Let, v. a. Verhinderen, Beletten ; to
- FROM, Verhinderen in. * --, v. n.
Zich 011thouden.
Let, s, Verhindering, vr., Beletsel, o.
Let, uitgang tot verklein. vannaamw. ,
als: Rivulet, Beekje ; Hamlet, Dotpfe,
Gehucht.
Leth, s. Loogkui p, yr.
to Leth, v. a. Doorzfigen, Filtreren.
Lethal, adj. ongebr., Doodelilk.
Lethality, s. o'igebr., Doodelilkheid, vr.
Lethargic, Lethargical , adj. (Lethargically, adv.) Slaapziek, Slaapzuchtig.
Lethargicalness, Lethargicness, s. ongebr., Slaapzuchtigheid, yr.
Lethargy, s. Slaapziekte , Slaapzucht; fig.
Droomerigheid, Botheid, yr.
to Lethargy , v. a. SHAKSP., Te slapen
leggen.
,
Lethe, s. Stroom der vergetelheid,
Lethe, y r. ; fig. Teng tat den stroom der
vergetelheid ; van daar Dood ,
Lethean, adj. Vergetelheid veroorzakend.
Letheed , adj. SHAKSP.,( Ant. and Clepo.,
s. r.), zie Lethean.
n.
Lethiferous , adj. Doodelilk.
Letter, s. Toelater,, tn.
Letter, s. SHERWOOD , Verlzinderaar, m.
Letter, s. Letter, yr. * Brief, m.
* —, pl. Letters, Letteren, vr, meerv.,
Lettet kunde , Geleerdheid , yr . ; Letterspatent, Open brieven, m. meerv., Patent, Octrooi, o.
to Letter, v. a. Letteren, Met letters
teekenen.
Letter-brush, s. .elftrekborstel, M.
Letter-carrier, s. Brierelibesteller, tn.
Letter-case, s. Brierentasch. *— ,Letterkas , yr.
Lettered, adj. Geletterd Letterkundig.
Letter-founder, s. Lettergieter,,
Letter . foundery, Letter-foundry, s. Lettergieterij , yr.
Letter-learned, adj. Boelegeleerd.
'Letter-!earning, s. Bcekgeleerdheid, vr.
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s. Rtrqheid ,Vlakheid. *—,
Letterles q , adj. IV,Amarluustt , 1653
Getukheia wet iets an gers, yr.
Ongeletteid.
Leven, zit' Leaven.
Letterpres3, S. LatC/(://1 k , M.
Lettuce, s. Latuw , Latouw, vr'.; Head- Lever, zie Lever.
Lev( r, s. 11017,00in ,
Kropselede , yr.
ed
Leucine, s. eerie Witte zelfitanci;ghe!d , Leveret , s. Joi,ge h tas
Leeuwerik , in.
die men door middel van zwavelzuur Leverock ,
Steken dcr trompet als re
Levet, s.
tat de spieten verk rilgt.
veille , o.
Leucite , s. Witte gi anaat ,
Leviable, adj. lleibear.
Leucoethiopic, adj. Wit en .wart.
Leucophlegmacy,, s. Bleekheld wet loud to Levigate, v. a. Tot een fijn porder
ee,
vergruizen, Fiju
zweet, enz , Bleekzucht ,
de; het
Leuc phlegmatic, adj. Net de Meek- vorht
eerie
Tone
gedaante
hcbbe.
zucht beheld,
Lev;gae , a:j , zie Leviated.
Leucothiop, s., zie
o.
Levan , s. Oosten , o., Kasten tangs de Levi ration , s. P
Bliddell. Zee, ten oosten van Ital!:e , Levin, s, SPENSER, B:iksom, m.
—, LigtVerligtegt
o.
S.
vr. meerv., Lorain, vr. —, adj. MiLL. L.,vi(acion ,
held, vr.
TON , Oostekik.
fester, m.
Levanter, 0. Sterke costewind in de .1114- Levite, s, Levitt. *
,
dell. Zee, m. *—, _kinetic, die zijne wed- Levitical, adj. Van de Levieten. *
dingschappen hij wedloopen niet voldoet. Priesterlijk.
Levitically, adv. Op de wijze der LeLevantine, adj. Levantsch.
Levator, s. hetgene opheft , Opheffer, m. vieten.
Leviticus, s Leviticus, (d. derde boek
Lcve, zie Lieve.
to Leve , v. a. veroud., zie to Believe. van Mazes,)
, Ligtzinnigillorgenbezoek, Levity, s. Ligtheid. *
Levee, s. Opstaan. *
Levee , o. held, Losheid , Onbedachtzaamheld.
Level, adj. GelÜk , Effen , Flak. * , * , 0 itbe tendigheid , Veranderlijk Gellik met iets cinders , Niet hooger nog held, Wriftheid , Ongestadigheid. *— ,
lager. * , In al zijne deelen teen Ifdelheid, yr.
,
Ylak, o., to Levy, v. a. (krijgsvolk,mansehaPpen)
Itoog, ✓ aterpas.
Waterpas , o. ; fig. Ligten. * — , (schattingen) Heffen;
Vlakte , vr. *
, to — a sum of money ON or UPON the
Volkomene gelükheid. * —,
, country, Eene corn gelds van het land
*
yr., Rigtsnoer, o., Bleatstaf,
heffen. Aanin. MILTON ' S to Le vy a
Gezigtsliin , yr.
to Level, v. a. Eff'en of Flak maken. war , Een' oorlog ve ywekken , Ivor dt door
Gelijk maken ; van direr : Vei geliiken. de spraakkundigen afgekeutd.
*—,IVaterpas waken ; fig. sot volkomene Levy, s. Ligeing (van krijgslieden).
Geldhefflng, yr.
burgerliike ge/UkIseid brengen ; ook: Net *
Bleek.
(een ge- Lew, adj. veroud., Laauw. *
den grandgelite maken. *
weer) Aanleggen, (een soak geschut) Lewd, al. (Lewdly, adv.) weleer :
Rigten ; Bedoelen ; a.) to — frereldlUk ; van dear: Goddeloos. —,
AT , Aanleggen op, Rigten tegen, op ; thins: Losbandig Buitensporig , Liefig. All this was levelled AT him, Dit derlük.
alles doe/'de op hem; a.) to — war n, Lewdness , s. Liederlijkheid, ore.
maken met ; b.) Dorn over- Leevdster, s. SHAKoP., floerendop , tn.
a.)
een Ste772 Well met ; c.) Vet gekiken met. Lexicographer. s. Woordenboekschrij* —, v. n.
* —, Gissen. *—, ver,
Overeen komen ;
) to — AT, a.) Lexicographic, Lexicographical, adj.
Blikken of Doelen op ; b.) Streven sonar; Tot het schrijven van woordenboeken be) to - or Iv H, Overeen stemmen of hoorende , Lexicographiscli.
Lexico;.-;raphy,• s. Schriiven van woorOvereenkomen net.
Leveller, s. Cell:Awakes-on. ; van dear: denboeken , o.
Le-xicology, a. Dennis van de 'warden
fig. lenient', die alle burger-10e
en ]nun gebruik , yr.
held wil wegLebben.
Lexicon, s. Woordenboek, o.
Levelling, s. Nivelleren, o.
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Urn

Ley, s. veroud., Veld, a.
Li bility, s. Onderla y ighcid, Yr.; — to,
Onderhetiigheid can.
Liable, adj. Ondethevig: 1.)
rop„
Verbonden voor;
)
T , °mkt.he y ig can.
Liableness, s., zie het meer gebruikelijke
Liability.
Liar, s. Leugenaagr, vs., Leugenaarster , vs
Liard, adj. CHAUCER, Granvw, C'o:c,
to Lib, v. a. CHA OMAN, 16 , 3 ,
Libation , S.
G riddien,t'ge 114,111e3ging, y r. * —, Dranko ger, o.
Libbard, s. MILTON, cede spelling veer
Leopard.
Libel, s. Schotschrift, Schint.)schrift, o.
* — in regten, Sehriftelifke aanklagt
of verklaring , yr.
to Libel, v. a. Net schotfcbriften ann.
*
V.11. SHAKSP. , DONNE,
Schotschriften schriiven. A an tn. In
plants van to Libel AGAINST, bezigt
men het wet kw. meestal als overgankelijk : to Libel one.
Libeller, s. Schotschriftschrifter , Paskwillenschriiver,, Paskwillenmaker, m.
Libelling, s Paskwillenmaken, o.
Libellous, adj. Eerroovend, Lasterend.
* —, Vrijzinnig, Liberaal.
Liberal , adj. weleer: Van gnede geboorte. *—, thans Fatseenlij k Eenen
sy nc van goede geboorte voegende. * ,
Mild, Milddadig ; 1.) - OF, 11171d
met ; 2.) - TO, Miladedig omtrent,
j egens;
Liberality, s.
11771ddadigheld , yr.
to Liberalize, v. a. Vrijzinnig of Liberaal maker;.
Liberally, adv., zie Liberal.
to Liberate, v. a. Bevriden; to — one's
self FROM fear, De vets afleggen; to
--one FROM, lemand bevrijden van.
Liberation, s. Bevrijding, vr.
Liberator, s. Bevrilder, m.
Libertinage, s. zie Libertinism.
Libertine, 8. weleer :
* —,
thans: Losbol, Lichtmis. * —, adj. Ongebonden , Liederlijk.
Libertinism , s.L ;chtmisserij. *
VreJ-geesterij, Ongodsdienstigheid, vr.
Liberty, s. Vrijheid, y r.' * —, Vrafdam , m.
L ihiditlisc, S. TUNILTS , 1639, LOCb0/, m.
Libidinous ,
(Libidinously, adv.)
Wulpsch , I/7ellustig, Ontuchtig.

Libidinousness, adj. Wnlioachheid, yr.
Libra, s. in de stirrek.,117,'egstl:aal,yr.
Ubral, adj. E C /7 pond wegenne.
Librarian, s. Bockbewnal der ,
*
weinig gebruik.
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Li k rary,, s. Boekverzameling Boekertj ,
, y r.; Circula-ing Lee,
hibl'inkeek, y r. *—,Boekzaal, Bocko.y,
Bibliotheek, yr.
Libt—,ry-keeper , s. Biblirthecaris, vs.
to Librate, v. a. In e-enrigt hruden.
* — , v. n. Ica evenwigt zijn ; van hies- :
Zweven ; to - ABOUT, 2'we y en em.
Libratioit, S. Evenwigt. *
Zweven
(der main cm hare as), o,
L . ce , pier. , zit Louse.
L i cebane, s. Lui,kruid , o.
, BuiLicense, s. Toomeloosheid. *
tengewone y etgunning , y r. * —, Vera
gti brief,
Verlof, o.
to License, v. a. (Door bijzondere vergunin levels) veroorloven. * — , bij oude
schriivers , Ontslaan. (yen , nu.
License, s. Uitgever van vtrgunbrieto Licentiate, v. a. ). ' ESTRANGE , Door
bijzondere vergunbtieren veroorlcyen.
Licentiate, s. weleer: Die zich yrijhedenveroorlooft. *—, thans: op Spaans.
hoogercholen, remand , die het regt verwot Yen beef:, orn doctor to Ivor den, Licentiaat. * in Engel., Die yerlof
beef:, om de geneeskunde nit to oefetal; , m.
Licentious, atij. (Licentiously, adv.)
Losbandig.
Liceiltiousness, s. Losbandigheid, vr.
Lich, adj. SPENSER, Gelijk.
Lich , s. veroud. , Lick , o.
Lichen , s. Levetkruid , o.
Lichen, s. Ringworm,
zie Tetter.
Lichowl, s. Lifkuil, Nachtuil, tn.,
Xschtraaf,„ yr.
Licit, adj. (Licitly, adv.) ongebruik. ,
Geoorioofel.
Licitne,s, s. Geoorloofdilieid ,
to L i ck, v. a. Likken, Leklecn ; t.) to
- INTO shape, .Thor likken eerie ge
daante geren arts;; ) to ,--- OVER,
Bescha y en , De lactate hand ants ...
leggen ;
to
UP, Opl,kken ; fig.
Bingen slain, Veralinden. *—, gemeen,
Slants, Een peak stages; geven ants.
Lick , s. Lik , Sig met de tong in het
likken.
gemeen, Slag, in
Liclterish, adj. (Lickerishly,, adv.), zie
Lickerous.
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Lickerishness s., zie Lickerousness.
Lickerous , adj. (Lickerously, adv.) Lekker van sm3ak , Smakelijk. * , LekGretig ,
Lekkerbekkig.
ker
Gulzig.
Lekkerbekkigheid.
Lickerousness, s.
Lekkerheid, yr.
Licorice , s. Zeethout , o.
Lictor, s. BUldrager,, Lictor,, m.
Deksel, o; The — of the
Lid, s.
eyo, Het ooglid.
to Lie , irr. v. n. Liggen, zie Liggen
—, RuYten. *—,
in het andere deel.
Slat en. * , Zijn. * met node,scheidene bilvoegs., in 777:, er of min of
wo)kende beteek., ale : I.) to - ABOUT,
a.) Verstrooid liggen ; 17.) Ligg.0 ozsz ;
An L,:.:Lon lies
Liggen door ;
Er is ee::: aktie tegen
AGAINST
hew begonnen; ) to — AT one,
(veroud.) remand lastzg valkn, Hem
kweilen of tlagen ; b.) L'ggen aan , b:;/,
op; His honour lies AT scake, Zijne
eer staat op het spel, is er n2ede genzee:d ;
4.) to - BY, a.) Liggen 17(1 ; b.) Stil
to liggen , Zich stil houden ;
DOWN ) Nederliggen ; b.) Ziclz ncderleggen, Gann liggen ; to - DOWN
AG kIN, 1Veder pan liggen ; c.) Ten
grave dalen ; 6.) to - 4N, a.) Liggen
in, Zijn in, Ziclz bevinden in ; b.) In
de kraam z fin of liggen ; c.) IC,)sten;
7 .) ro — ON, UPON, a.) L iggett op;
17.) Rusten op Steunen op ; 8.) to —
oveR, a.) Liggen over; b.) Overblu; 9.) to rev, Over den tijd
UNDER,
TO , Bijleggen ; 10.) to
Liggen
of
staan
onder
;
b.) 17e, keea.)
ren in, Liiden ; II.) to - UP and
DOWN, Verstrooid liggen, Heen en weir
liggen ; 12.) to - UPON, zie to Lie
011 ; 13. ) to — WITH, a.) Slapen j;
b.) Beslapen ; c.) Bes listen bij , De
pligt zijn van.
to Lie, v. n. & a. Lieges; 1.) to —
one's wa y INTO wenith, Ziclz door liegen den weg tot rijkdom banes; 2.) to
- TO one, Iemand eene leugen vertel
len , Hem voorliegen.
Lie, s. Log en, Levgen , yr.; to Give
one the --, Iemand tot een' leugenaar
maken , Iemand van leugen of onwnarheld beschuldigen.
zie Lye.
Lie, s. Long,
Lief, adj. SHAKSP., Lief, Waard. *
adv. Gaarne ,
Liege, adj. Leenschuldig, Leenpligtig.

*_, Leenheerlijk, Huide k.nnnende vonderen ; — lord, Leenheer, m. *
S. Souverein ['c yst, in.
Liegeman, s. SPEN3ER., SIIA KSP., Onderdann, m.
Leger, s., zie Leger.
Lien, part. veroud. , zie to Lie.
Lieu , s. lti regten, Verpligting yr.,
Band, in.
Lienteric, adj. Van een Lientery.
Lientery, s. Buikloop, waarbij tie 5,4zen onverteerd afgann , m.
Liver, s. Die ligt , Ligger, 7n.
Lieu, s. enkel gebruik. in: In —of, In
plants van , Iiz stele van.
L'eutenant, s. Lnitenant,
Litren q ncv , s. Luitenantfehap , o. *—,
Gezamenlijke
mep,
Lientenantship, s. LnitenanLchap , o.
Lieve, adv. , zie Lief.
Life, s. (pl. Lives ,) Levels, o.
L i feblood , s. Ilartebloed , o.
Lifeboat, s. Reddingcbo.ot , ri.
Life-estate, s. Geed, dot net gedurende
zijn level; bezit , o., Tucht , yr.
Life-everlasting, s. Amarant , vr.
Life-germ, s. Levenskiem , vr.
Lifegiving , adj. Levengevend,Bezielend.
Lifeguard, s. Liffwacht , yr.
Lifeguardman, s. Soldaat van de garde, m.
LeLifeless, adj. (Lifelessly, adv.)
venloos.
Lifelike, adj. Levendig geliikende.
Lifelines, s. pl. scheepsw. , Risgpaarden,
o. meerv.
Liferent, s. Liffrente , yr.
Lifereutrix, s. Vronw,, die eene Jill=
rente beeft , yr.
Lifestring, s. Levenszenny , yr.
Lifetime , s. Leeftüt , m.
Lifeweary, adj. Levenrzat.
to Lift , v. a. Ligten , Tillers, 0,qigten,
Opheffen. * — 5 Verheffin. * , Omhoog hefren. *—, Trotsch of0pgeblazen
m,ken ; to -- DOWN, Nederzetten,
Afzetten; 2.) tO - FROM, Heffen of
0,qzeiren van nit ; g.) to — INTO,
a.) Tiller in ; b.) Verheffen of Brengen tot ; 4.) to — OFF, 4nemen ,
hefren , Arzetten ; 5.) to - OUT, Uithefren , Uitneiren ; 6.) to — OVER,
Heffen ofTilien over; 7.) to — UP,
a.) 0 ,,heffe'n , 0, ligten ; b.)
Verhcffen. *—, v. n. Tillen ; to— AT,
Tillen ann.
Lift, s. Ligten , He.ff:,71 , o.; to Give
one a —, remand een eind laten mede-

LIFT
reden ; fig. lemand den voet ligten ,
ondersteek doen, uit den zadel ligten;
At one —, In linen zet ; to B2 at
a dead —, Ten einde raad zijn. *—,
scheepsw., Toppenant,
to Lift, v. a. & n. Stelen.
Liftblock, s. Toppenantsblok, o..
Lifter, s. Ligter , Heifer. *—, Dief,m.
to Lig, v. n. veroud., Liggen.
Ligament, s. Band,
Ligamental , Ligamentous, adj. Bindend.
Ligation, $. Binding, y r. * — , Bindsel, o.
Ligature, s. Binden , o. *— ,Band,m.
Light, s. 'Licht, o. * adj. Licht.
to Light, v. a. Lichten , Met lick: geleiden. *— , Verlichten. * , Aansteken Doen branders; i.) to — TO,
a.) Lickten naar ; fig. Geleiden naar;
b.) to — the way TO one, Iemand op
zin' weg lichten ; 2.) to - UP , a.)
Verlichten ; b.) Naar hovel; lichten,
*—, v. n. SchUnen ; to - UP, Beginnen to schijnen.
Light, adj. Ligt ; to Make — or ,
van geringe waarde behandelen , In den
wind slaan ; to Let — BY, Niet achten, Gering achten;
. OF belief,
Ligtgeloovig ;
OP digestion, Gemakte verteren.
to Light, v. n. Vallen , Neirkomen ;
(Aanm. In den zin van Afitappen,Uitstappen , zie so Alight ;) 2.) to —
DOWN , Nedrkomen, ilfkomen (van,
uit, FROM) ; 2,) to - FROM , Stappen van, fait; 3.) tO - OFF, ilfstappen van; 4.) to — ON; UPON, a.)
Neerkomen of zich neerzetten
op ; b.) Aantreffen, Ontinoeten , (Toevallig) vinden.
Light-armed, adj. Ligt gess'apend.
Light-bearer, s. Lzchtdrager,, Fakkeldrager,, m.
Light-brained, adj. Loshoofdig, Ligtzinnig.
Light-born, adj. van paarden, Ligt op
de hand.
Light-brain, s. Ligthoofd, Loshoofd , tn.
Light-coloured, adj. Ligt (van kleur).
to Lighten, v. a. Verligten , Ligter maken; fig. Vervrolijken ; I.) to - OF,
Verligten van, °lithe/fen van; 2.) to
- WITH , Vervrolijken met.
to Lighten, v. n. Bliksemen,
ten ; fig. Donderen en bliksemen, Vloeken ; I.) to - FORTH, Te voor:chin stralen; 2.) to - ON, UPON, 1
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LIGH
Nederstralen of Nederdalen op. *
v. a. Lichten , Verlichten , Bestralen ;
to — WITH . Veilichten met.
Lighter, s. Ligter,
Ligterschip,
Lighterman , s. Ligterman,
Lightfingereci. , adj. Met kromme vingers,
KromgeVingerd Diefachtig.
Light-grey, adj. Lichtgrijs.
Lightfoot , adj. Plug ter been. * , s.
fain. Wildbraad, o.
Light-footed, adj. Plug ter been , Snelvoetig.
Lightheaded, adj. Ligtzinnig, Ijdeltuitig. * , IJihoofdig.
Light-headedness, s.
Ligtzinnigheid.
Iilhoofdigheid , yr.
Lighthearted, adj. Luchthartig.
Light-horse, s. Ligte rui:erij , yr.
Lighthouse, s. Vuurbaak, yr.
Lightlegged, adj. Vlug ter been.
Lightness , adj. SHAKSP.
Zonder licht,
Donker.
Lightly, adv. , zie Light.
Lightminded, adj. Onbestendig. fruft.
Lightness, s. Ligtheid. * —, 0,,kaischheid. *
Behendigheid, Ylugkeid.
* — , Ligtzinnigheid, vr.
Lightning, s. Bliksem, m.
Lightning, s. Verligting, vr,
Lights, s. plur. Long, vr. Aanm. Behalve van dieren , komt het wooed slechts
bij het gemeen voor.
Lightsome, adj. Licht. * — , Vrolijk ,
Luchthartig.
Lghtsomeness, s. Lichtheid, vr.
—,
Vroligeheid , Luchthartighei d, yr.
Lignaloes, s. illahout , o.
Ligneous, adj. Houten'.
Lignin , s. Naaste scheikundig beginsel
van bout, o.
Lignous, zie Ligneous.
Lignum-vitae , s., zie Gnaiacum.
Ligure , s. Loschsteen, m.
Like, adj. Gelijk , Gelijkende ; — to,
Gelijk aan. ( Aanm. Gemeenlijk word:
to weg gelaten.) * —, Gelijk , Van de
zelfde hoeveelheid. * — , adv. Gelijk ,
Ills. *—, s. Gelijke , m. en yr., Wargade, Wed; ga vr.; I bad —, Ik had
waarschijnlijkbeid. * adv. Op de
zelfde wijze all, Even zoo. *—, prep.
to Like, v. a. Gaarne hebben, * — ,
omtrent personen, Liefhebben , Met genoegen zien , 11Tel mogen lijden , Bonden van. * —, omtrent spijzen, Listen , Gaarne eten , Hoiden van. * --
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LIKE
in het algent. , Net eenige VC7 kiczing
gewaar worden, als : How do you like
that box? , Hoe bevalt u die does ? *
Veriangen ;
v. n. Lust hebben
TO - OF, CVerUtld.) Behagen vinden in.
Likelihood, Likelines; , s. if7aarcc;;Ijniiikheid. * —, veroud., Gelijkheid, yr.
*
Likely, adj. Gescizikt
Waal schijnlijk.*—, adv. iVaars.-:nijzzlijk.
to Liken , v. a. Vergelliken ; to - TO,
Vergeliiken met.
Likeness, s. Gelijkenis , Overeenkomst.
* Gelijkenis. * —, Gedaante. *—,
Afbeelding , y r., Portret , o. , Beeldtools , yr.
Likewise, adv Ook , Insgelijks , Tevens.
Liking, s. Genoegen, Welgevallen , o.
* Gezetheid , yr.; lIe ;s in good —,
HO ziet er dik en vet nit ; A — TO,
Eta welgevallen in. Aanm. to Take a
— Fon. one , komt ook voor. * , adj.
Goedkeurend. * — Gezet , Geed in het
vleesch.
Lilac, s. Siring, yr.
Lilach , s., zie Lilac.
Lilac-tree, s. Siringeboom, yr.
Liliaceous , adj. Lelleaehtig.
Lilied, adj. Net lelidn bezet ofversierd.
to Lilt , v. n. plaatsel., Korte sprongen
waken , Springen, Met rukken lets does.
Lily , s. Lelie , yr.
, o,
Lily-dairod71, s.
Lilyhanded, adj. Lelieblanke handen
hebbende.
Lily-hyacinth, s. Leliehyacinth, yr.
Lily-litre, adj. Lelleachtig.
Lily-livered, adj. Lafhartig.
Lily-of-the-valley, s. Lelietje van dales, o.
Lily-white, adj. Lelieblank , Leliewzt.
Limature , e. Vijlsel , o.
, Ligchaamsdeel , o.
Limb, s.
Limb, s. Kant, Rand, m.
to Limb, v. a. Met ledematen voorzien.
* — Vaneen scheuren.
Limbec, s., zie Alembic.
to Limbec, v. a. ongebruik., Overhalen.
Limbed, adj. Met leden voorzien.
Limber, adj. Buigzaatn.
Limber-board, s. scheepsw.,Vullingbord,o.
Limber-hole . s. Vullinggat , Loggat , o.
Limber-iron , s. Schuurketting , rn.
Limberness, s. Buigzaantheid , yr.
Limber-passage, s. Vulizng ,
Limber-plank, s. Vullingplank , yr.
Limber-rope , s. Schuurtouw, 0.
Limbers, s. pl. 4mmunitiewagens , m.
mrv.*—,scheepsw.,Vullinggaten,o.mrv.

LIMB
Limber-stroke, s. Vullingezang ., rm.
Limbo, s. Vooi '2e1 ; fig. Eel, yr.
Linibus , s., zie Limbo.
Liine , s. Vogel/Jim , vs. en o.
besmeren ; fig.
to Lame, v. a. diet
Ver:trikken In tic val kr;igeu ; to
, WITH , Vetwan en in.
Lime , s. Kalk
to Lime, v. a. Net balk mesten, Kalken.
Lime, .3. Lindeboom. * Limmetjesboon , en.
Limeburner, s. Kalkbrander,, tn.
Limehound , s., zie Limmer.
Lime-pit, s. Kalkkuip , yr.
Lime-spar, s. ICalkspaath , m .
Lime-kiln, s. Kalkoven , m.
Lime-stone, s. Kalksteen , tn.
Lime tree, s. Lindeboom , tn.
Litnetwig, s. Liimroede , yr.
Limetwigged adj. Net vogellijm bestreken.
Lime-water, s. Kalkwater , o.
Limit, s. Grens,
to Limit , v. a. Begrenzen. * — , Bepalen ; to—TO, Beperken tot, Bepalen
Limitable, adj. Te beperken, To bepalen.
Limitaneous, adj. Tut de gi enzea behoorende.
Limitary, adj. MILTON, Het opzigt of de
wacht aan eene grens hebbende.
Limitation , s. Bepaling, Beperking,
Limited, adj. (Limitedly, adv.) Beperkt.
Limiter, s. Begrenzer. * —. , veroud:,
Monnik , die in een' zekeren ow; ek be.
delen of leeren mogt , m.
Limitless, adj. Grenzeloos.
Limmer, s veroud., Leihond, so.
to Limn , v. a. Teekenen, &hilderen.
Limner, s. :(Gei ing of Illid,-ielmatig)
schilder, Portretschilder,,
Limning, s. Schilderen (inzond. owe
waterverwen ,) o.
Limous, adj. Illodderig , Slijkerig.
Limp, adj. veroud., Slap, Ver.schaald.
*
gemeenz. , zie Limber.
to Limp, v. n. Iiompelen, Hinken, Blank
gaan; He limped INTO the little town,
hompelde het stadje in.
Limp, s. Hompeling , yr.
Limper, s. Hompelaar,, m.
Limpet, s. Illossel , vr.
Limpid, adj. vooral van vochten, Klaar ,
Helder.

Limpidness, s. Klaarheid, Ileiderheld,vr.
Limpingly, adv. Monk, Hompelend.
Limpitule , s. , zie het sneer gebruikelijke
Limpidness.
Limy, adj. Klevend , Tani, Lij=chtig

LEN

Lin, s. veroud., Poel , tn.
to Lin, v. n. veroud., Uitscheiden , Het
opgeven.
Linchpin, s. Lzins , vr.
Lincture , s. BROWN , zie Linctus.
Linctus, s. Likartsenij, yr. ,Likpotje,o.
Linden , Linden-tree , s. Linde , yr.,
Lindeboom , m.
Line , s. Linie, yr., zie Lijn en
Linie in het andere deel. * , Streep ,
(tiende deel "an eenen duim lengte,) yr.
* Regel (schrifts of decks) , m..—,
Yak, (van bezigheid of handel,)o.*—,
bij oude schriivers , Vlas, o.
to Line, v. a. Voeren ,Met voeringvoorzien ; to — war so, a.) Voeren met; b.)
Van binnen bedekken of bekleeden met;
c.) Voorzien van. * —, Van binnen beleggen of bekleeden. * —, Van binnen
scheepw., ells: to —
versterken. *
van soraa sail, Een zeil banden. *
mige dieren , Dekken.
Lineage, s. Geslacht , o„ Linie, yr.
Lineal, adj. Vet ki nen bestaande.
afstammende.*—,Gedrid.
In regte
Lineally, adv. In eene regte
Trek,
Gelaatstrek, tn.
Lineament, s.
Linear, adj. Uit lijnen bestaande. *
Linievormig.
Lineate, adj. In de lengte geteekend ,
Gestreept.
Lineation, s. ongebruilt., Trekken van
eene lijn of lijnen, o.
Linen, s. Linnen, o. * —, adj. Linnen.
Linen armourer,s.scherts.,Kleirmaker,m.
Linen-cloth, s. Lijnwaad, Linnen, o.
Linen-draper , s. Linnenkooper, m.
Linen-drapery, s. Linnenhandel,
Linener, s. veroud., Linnenkooper, tn.
Linnenkooper, tn. (yr.
Linen-man
Linen-pincers, s. pl. Linneseweverstang,
Linen-trade , s. Linnenhandel ,
Linen-tweezers ,s. pl.,'zie Linen-pincers.
Linen-weaver, s. Linnenwever,
Ling, s. Hei, yr.
Ling, s. zekere yisch, Lerig, yr.
Ling, uitgang, die somajtis eene yerkleining aanduldt , als: Killing , Katje ;
sonatijds eene hoedanigheid , als : Firstling, Eersteling. (In het tweede geval,
zoo men ziet, komt het overeen met het
Ned. ling , in het eerste met den Ned.
veroud. verkleinw. uitgang lijn, thans
je, nog voorkomende in oogeliin.)
to Linger, v. H. Sukkelen ,Kwijnen.*—,
ilarzelen , iVeirelen. *
, Dralen,
Talmen, Leuteren ; a.)
Toeven. *

LING
to - ABOUT, a.) Trenzelen met ; b.)

naar, Loeretz op; c.)Rondslenteren ; 2.) to — , T.-achten of
Streven naar, Smaciden naar ; 3.) to—
AWAY , Versmachten, Smachtend doorbrengen ; 5 .) to - BEHIND, ..eicbterblijy en ; 6.) to - ON , a.) Voortkwijnen;
b.) Kwijnen op; 7.) to -- OVER, Stzlstaan bij, Zich onledig hoiden met ; 8.)
to —wiTH,..elanhoudend gekweld z;jn met.
, Talmer,
Lingerer, s. Sukkelaar. *
zie to Linger.
Lingering, adj. bijz, van eene zfekte :
A —disease, Eene slepende ziekte. *—,
s. Talrnen, Leuteren, o., Traagheid, yr.
Lingeringly, adv. Dralend , Langzaam.
Linget, s. Tongetje , tn* Staaf (van
eenig rnetaal), yr.
Lingle, s. ,,veroud. , Pikdraad, tn.
Lingo , a. gemeen , Taal , yr.
Linguacious, adj. Praatziek.
Linguadental , adj. in de spraakk., Door
medewerking van 'igen en tanden beide
uitgesproken.
Linguaform , adj. Tongrormig.
Lingual, adj. Van de tong, Tong ...
Linguist , s. Taalkundige , tn.
Lingwort, s. Engelwortel, tn.
Liniment, s. Zalf, yr., Smeersel , a.
Lining,. s. Feet ing, yr. * , Binnenste,
(van lets, ii het algern.,)o.
; fig. 11,:f
Link, s. Schakel, Schaz'm ,
ten onregte , Keten, yr.
scum
Link, s. Toorts, Fakkel , yr.
to Link, v. a. Schakefen ; a.) to— T o ,
Verbinaen met ; 2.) tO -TOGETHER ,
Zamen verbinden , Aancen schakelen ;
3 .) to— WITH, VerbindetNtnet. * ,
v. n. Verbonden zijn (met , IN).
Linkboy, Linkman, s. Toortsdrager
Fakkeldt ager
Linnet, s. Vlasvink, m.
Linseed, s. Lijnzaad, a.
Linseed-cake, s. Lijnkoek , m.
Linseed-oil , s. Lijnolie, yr.
Linsey, s. verbasterd nit Linen.
Linsey-woolsey , s. Ilalfwollen stof, yr. ;
fig. Lets gerings of gerneens.
Linstock , s. Lontstok, tn.
o.
Lint, s. Vlas. *
Lintel, s. Bovendrem el,
Lintstock, s. Lontstok, tn., Lone, yr.
Lion, s. Leettw,, tn.
Lioness, s. Leeuwin, yr.
Lionleaf, s. Leeuwenvoet , tn.
Lion-mettled, adj. SkI.6.1LSP, Moedig ale
een leeuw.
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LION

Lion-like, adj. Leemvachtig.
Lionly, adj. MILTON, Leetswachtig.
Lion's-den, S. Leesiwenhol , o.
Lion's-foot, s. Gemeene leenwenvoet ,m.
Lion's-mouth, s. Leeuwenbek, m.
Lion's-paw, s. , zie Lionleaf.
Lion's-tail, s. Lee:menstaart ,
Lion's-tooth, s. Leenwentand,
Lip , s. Lip, y r.; fans, to Make a —,
De lip laren hangen. * gelOken.,
Kant of Rand ,(van onderscheidene dingen ,) m.
to Lip, v. a. SHAKSP., Kursen. t
Lip-devotion, s. Mondvroomheid , yr.
Lip-glue, s.
vr. en o.
Lip-good, adj. Good in het sprek.en,(doch
niet in het doen.)
Lip-labour, s. Praatfec voor den vaak ,
Woorden zonder beteekenis , o. meerv.
Lipogram , s. Geschri ft, w3arin eerie of
sneer letters des alphabets zsInuitgelasen,o.
Lipothymous , adj. Bezwijmend.
Lipothymy, s. Bezwzjrning, vr.
Lipped, adj. .11//et lippen , Lippig.
Lippitude, s. Dragt tier oogen , Leepoogigheid , yr.
Lip-salve , s. Lippenpomade, vr.
Lip-wisdom , s. Prisheid in den mond, yr.
*— , Peel geschreetsw en weinig wol,
(veel wijsheiti of bedrevenheid met den
mond, maar niet net de daad.)
Liquable, adj. Smelt4,aar.
to Liquate , v. n. ongebr. , zie to Liquefy.
Liquation , s. Smelting.' —, Smeltbaarheld. yr.
to Liquate , v. a. Sireiten.
Liquefaction , s. Smelting , yr.
Liquefiable , adj. Sineltbaar.
Liquefier, s. Smelter ,
to Liquefy, v. a. & n. Smelten.
Liquescency, s. Smeltbaarheid, yr.
I iquescent , adj. Smeltend.
Liqueur, s. Likes' s- ,
Liquid, adj. Vloeil)aar. * 8, Mei•
stof, yr. * —, in de spraakk., eerie der
letters 1, m, n, r, s.
to Liquidate, v. a. Vercrencn.
Liquictation, s. Vereffining, yr.
Liquidator, s. Verefenaar,,
Liquidity, s. Veoeijentiheid,Dunheia',vr.
Liquidly, adv. Floeijend.
Liquidness, s. Vloelbaarheid , yr.
Liquor, s. Vocht , o. * —,boa Drank,
BeSterke drank, ni.; to Be in
schonken zi,n.
to Liquor, v. a. BACON, Bevochtigen;
to — bouts, L3arzen ,sae; en.

LIQU
Liquorice , s„, zie Licorice.
Lisbon, s. zekere Witte
Lisne, s. HALE, zie Cavity.
to Lisp , v. n. &
Lispen, Lispelen.
* , Statnel en ; to - ABROAD , In stilts
verbreiden of ruchtbaar makes,
Lisp , s. Liv en , o. , Lisping, yr.
Lispee, s. Die lispelt, enz.
Lispingly, adv. Lispend.
Lissom , zie Lithesome.
List , o. List, Rol , yr.
to List, v. a. Op de liftt of rolplaatsers;
zie to Enlist, to Enrol.
List , s. Rand , Zoom. *— Zelfkant.
*—, Strook. (van eenige stof), Lap ,m.
*
4,rgeslotene plants voor een' strsid,
vr. , Sts sidpet it, o.; to — the list, the
lists , In het str,;itiperk treden. — ,
scheepsw., Zeilmakershandplaat. * —
Siagzijde, vr.
to List, v. a. Tot een strijdperk afsluiten.
*
Zamenlappen , (inz. zoo, dat het
bout uitziet).
to List, v. n. Lusten, Verlangen, Be.
geeren. * v, imp. bij oude schrijr.,
Lnsten, Behagen.
to List, v. a. Aanhooren, Luisteren naar.
Listed, adj. Gestree,,,t.
(Fillet.
Listel , s. in de bouvek., Lijst je , o., zie
to Listen , v. a. veroud., Hooren, Annhooren. * , v. n. Hooren, Luiste,ren;
I.) to - FOR , Hunkeren naar; tO
- TO, Lnisteren naar, Hetoor leenen
can, Hooren floor.
Listener, s. Luisteraar,
Listful, adj. SPENSER. , Oplettend.
Listless, adj. Onoplettend Onverschillig;
- OF , Onverschillig omtrent.
Listlessly , adv. Met onverschillighoid.
Listlessness, s. Onoplettendheid ,
schilligheid , vr.
Lit, pret. & part., veroud. of gemeenz. ,
zie to Light, v. a.
Lit, pret. gemeen , zie to Light , v. n.
Litany, s. Litan y , vr.
Lite, adj. CHAUCER, zie Little.
Liter, s. Liter, in. , Ran, vr„
Literal. adj. LetterlÜk. *— Lit letters bestaande.
Literalism, s. BIfiroN, LeWrliike zin, m.
Literalist, s. Die aan de letter hangt.
Literality, s. MILTON, Letterlijke verklaring of meeniug, yr.
Literally , adv. Letterliik, Naar de letter.
Literalness, s. Letterlijkheid, vr.
Literary , adj. Letterlfun tii g , De letteretreffenae.

LITE
Literate , adj. Geletterd.
Literati , s. pl. Geleerden , Geletterden,
meerv.
Letterkundigen ,
Literator,, s. BURKE, Schoolvos
Lettetkunde,
yr.
Literature , s.
Lith , s. CHAUCER, Lid, o.
Lichauthrax , s. Steetikool , yr.
Litharge-, s. Loodglit, Glit, o.; — of
silver, Zilverglit; — of gold, Goudglit,o.
Lithe, adj. Buigzaam.
to Lithe , v. a. Glad maken,Likken; fig.
Bewintpelen.
Litheness, s. Buigzaamheid , yr.
Lither, adj. SHAKSP., Buigzaam.
Lithesome, adj. Buigzaam. Aanm. De
norm Lissom behoot t niet tot de besehaaf(voorkomt.
de taal.
Lithia, s. een alkali, dat in de petalite
Lithiate, s. een zone, gevorind tat steenzuur (lithicacid) en eene basis.
Lithic , adj. Van den steen (inzond. in de
blaas); — acid, Blaassteenzuur,, o.
Lithocarp, s. Versteende vrucht , yr.
Lithocolla , s. Steenlvm , y r. en o.
(m.
Lithodendron ,'s. Koraal , o.
Lithoglyphite,s.Steen,diegesnedenschiint,
to Lithograph , v. a. Op steen ttekenen ,
LithograpWren, Steendrukken.
Lithograph ,s. Steendrukplaat, y r., Steendruk ,
Lithographer, s.Steensnijder.*—,Steen•
drukker , Lithograaph, tn.
Lithographic,Lithographical,adj, (Lithographically, adv.) Lithographisch.
Lithography, s. Steensnijden, o. *
Steendruk , m., Lithographic, yr.
Litbologic, Litho) ogical, adj. Steenkundig.
Lithologist , s. Steenkenner,, M.
Lithology,, s. Steenkunde , yr.
Lithomancy,, s. Waat zeggen nit steenet2,o.
Lithomarge s. I7ollersaarde, yr.
Lithontriptic . adj. Den steen in de blaas
oplossende. * — , s. Bliddel ter oplossing
van den Steen in de blaas, yr.
Lithontriptist , s. Operateur,, Welke den
steen in de blaas yerbrijzelt, m.
Lithontriptor, s. Werle‘uig ,ter vorbriizeling van den Steen "in de Maas, o.
Lithontripty , s. Verbroizeling van den
steen in de blaas, yr.
Lithophagous 5 adj. Steenen etend.
Lithophosphor,, s. Liehtsteen, tn.
Lithophyl , s. Versteend blad , o.
Lithophyte , s. Koraal , o.
Lithotornic, adj. Van het steensnijeien ,
Steensnifdend.
Lithotomist , s. Steensnijder, m.
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Lithotorny,, s. Steensnijding, yr.
Lithotriptist, zie Lithotritist.
Lithotripty,, s. , zie Lithontripty.
Lithotritist , s., Z i Lithontriptor.
Lithotritor, 5-, zie Lithontriptor.
Lithotrity,, s.,, zie Lithontripty.
Lithoxyle , s. Versteend bout ,o.
Lithy, adj. ongebr., zie Lithe, adj.
Litigant , adj. Een regtsgeding to voeron
hebbende, Strijdend.
—, s. Die een
regtsgeding to voeren heeft, Die procedeert, Para.', yr.
to Litigate, v. n. Een regtsgeding roev. a. Bestrijden.
rem.
Litigious, adj. (Litigiously, adv.) Pro'eesziek , Pleitziek , Pleitzuchtig. * — ,
Belsvistbaar. (yr.
Litigiousness, s. Pleitziekte , Pleitzucht,
Litmus, s. Lakmoes , o.
Litotes, s. eene figuur, Schijnbare verzachting , yr.
Litter, s. Draagbaar. —, Strooiling
(tot ligging voor yee of paarden), yr.
* — 7 Warp , tn., of Nest (van de jon—, Rompslomp,
gen van een eller), o.
allerhande door elkander gesnaten
goed ,)
to Litter, v. a. Werpen, (van sommige
dieren ; in he; Eng. ook met verachting
van vrousven). vee of paarden
Strooijen, Met stroo ter ligging voorzien.
* —, Met stroo dekken. * Net allerlei dingen rompslomp dekken;, to ROUND 'WITH , Bedekken met. * —, v.
n. van strooffing voorzien ziln.
Little, adj. & adv. (comp. Less, superl.
kVeinig.
Least,) Klein, Gering, *
—, s. Weinigje , Beet je , o.
Littleness, s. Rieinheid, Kleinte. *—,
Geringheid, Bekromitenheid , yr,
Littoral; adj. Tot den never bohoorende,
Dever...
Liturgic, Liturgical, adj. Van de kerkdienst , Liturgisch.
Liturgy, s. Liturgie, yr.
to Live, v. n. Leven. *—, Konen. *—,
111 wezen bajven, of In zekeren toestand
bajven, Bloiven; That ship will not
live long at sea, Dat schip zal niet
lang sneer zee houden ; I.) to — AT
rest, In rust Leven; to -AT sea, Het
op zee uithouden; 2.) to —. BY , (eels
het bedriff, dat de middelen van bestaan versehaft 5 ) als : to - BY robbery, Van rooven Leven; 3.) to —one
DOWN, Zoo lang leven tot iemand overwonnen is ; 4.) to - IN London, In

LIVE
Livereigalon ,
Londen wonen ; to — IN solitude, In Livery - lace,
, Liver,-man,
ereiherliende. *
,
de eenzcamlieid love;;; 5.) to —
n ,'w art, door let Kieshu- ger
coo' glide,Gi,debroeder,,,,..
Leven van (ale datg ee
Stalicil ,
7,:e3
ligchaam ge,, ced wordt , do spi.rzen en Livery stables
v: orr.
t,
e;,1 an1,:en , welke men nut tigt , CL? in- p card u in den kcs:
komsten , waarvan floe,'. ze zich (LW. L'vid , adj. On/le/cu, , Talc d
ecns-oo
sn'ag. : bora cm
,
scbart ,) ale: to — on pot:-.toes,
small income, 17,1.7 aardJ,,;pcis , f); , ;7 een vane.
oo
I,'
to
Love
Lividity
,
s.
0 3tk,lettrt.if:eld ,
,
kle;n inkomen leven ;
Lrns VaalLeid ,
B y. ); 6.) to — 0 VE 11. AGAIN ,
S., zie
OUG , a.) DcorT
doorieven; to
hug'.
, a,i;, Lereml
, a.
le y en ; b.) Beleren ; 3.) to — '9"71-T
lniten , v on( ei
a.) Zamenw ono; mct, Inronen hO; b.) OL'iLi./29/111, o.,
niling.
—,
Kei
;)eKo
Leven or Oingarin
—, Levend:g.
laws, Plots!", yr.
diening ,
Lave, adj, Leveled.
,
Livingly , adv.
Live , s. verord.,
munt , Li
Livre, s. Bide
Lived, adj. in zamtnst., Lrrend.
Lif-eless.
eLixivial, adj. Door i;it;;od:;;d
Liveless, adj. SHAK'P., z,e
gen , Loog .
Live-lode, s. veroud., zie Liyei,hood.
, v. a. Loog vor:nen
Livelihood, s. Kostwinning , p r., Le- to
, Loot en.
staan , o.
L,xlviate,a3j. Reneloog vormend, L.,og
Livelily, zie Lively.
g,ng , vr.
Llxiviation , s.
Llveliness, s. Levendigheid,
S. Loog 1.7.
, vr.
Geestigheid Vs
*
, yr.
Haagei,
,
Lizard, s.
Livelong, adj. Vervelend lavg.
Lizard fish , s., zie 'Lacer:us.
SHAKSP. Datirzaanz.
AnaapLively, adj. (Livelily of Live l y, adv.) Lizard flower, s. : Lcsser
otij k. jeskruid , o.
, Geestig,
Levendig , 1-ring. *
andes
s
geig
s.
Ifaigdissteart
,
in.
Liver, s. Die leeft ; (wan
dan racist een hiivc-g,e1 , al, :) Lizard-stone, s. i(aagaissteen , in.
Lo , interj. Zie , Ziet ! ,
!, Kijkt !
The longest —, De 1,!ngstievende.
Ze schcik.: Loach, s. eel;
, Grondel , no.
Liver, s. Lever, y r. "--,
vu.
S:icsgla:;ever
,
Load, s. Lading , vr.
— , Last
--of antimony,
6v, vr. of Pak slagen.
adj. *—,
,I
Livercolour, s. Levet kieur. *
yr.
den hergh., Gang , in. ,
Leverkleurig,
to Load, v. a. Laden (eel;bevrac roLiver-eater, s. Levercfrer,
117(ceil
, een nun oer
c
tell,
n,
Livered, adj. Lent le v er lot, bbevde.
aen ; to — WITH Be;:iden
Ecne
groote
lever
eelev.),Bela
Livergrown, adj.
— , Bela,ten, IlVaar
met.
bebbende.
Bezwa, en door eenig bühmend gen.i
Lever-pyrites, s. Leverkies , m,
Beleinmei en , Verhinderen.
Liver-stone, a. Levee tee;; ,
,
o.
;(1
School;
bet we: kw. regelnititig i , bee ores
Liverwort , s. Level 1;1 n
ven Emir sonic ats v'ei'l,
Livery s. weleer : ...41levering.
Berri.,,thvg
Loaden ongehruil:elijs.k
Inbezitsteliing. *
roed- Loaden, zie to Load in at A011111.
making. * — , Af
ra:hter,
eel op gezette ti.,-den); teen bier is nog : Loader, s.
veroud., S. 11111 . 74,17JSA horse at — , Len pan, d, dat 14/ se- Loadmanage,
; zie Li- kunst, vr.
mand in den kost boteed
fizeren v(.7.3. 7 eene Loadsman, s. Loads, Loots, in.
very-stables. * —,
lens of teeken ale ten hi-fiTe van d,:en.st, o.; Loadstar,, s. Noordstas , vr.
Biagneetsteen, m.
, vs . * —, ill Loadstone,
van bier thans:
Loaf, s. (pl. Loaves,) Bl ood (niet
Londen, zie Liverynan.
to Livery , v. a. In live , el kleeden.
stof, maar bet stub )
*-,
Livery-gown , s. zeker bleed, dat de dere di'ngen,.alc: A — of su g ar, Len
Liverymen bij plegr.ge gelegenhe,-len bused sn:ker, Een col Ike, hi God.
ocdsuiker,, yr.
(besteed is, o. Loaf-sugar, s.
dragen mogen.
Klei, vi
Livery-horse, s. Paced, dat in den Post Loam, s. Leem,o., Mergel,
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LOAM
to Loam, v. a. Leonel; ; to — all over,
Geheel beleemen.
Loamy, adj. Leentachtig.
Loan ? s. Leening. * —, inzond. Geldleentng , vr.
to Loan, v. a. verond., Leencn.
Loath, adj. Wars, Afkeerig, Ongenegen; — To, Ongentgen om te.
to Loathe, v. a. Verfoeijen, Verafschuwen. Met walging aanzien. *—,
v. n. Walgen, Een' afkeer hebben ; to
-- To do , Ongaarne doers.
Loather, s. Die eene walging ondervindt
of afkeer beef:.
Loathful, adj. Walgend, Walging gevoelende. *
Walgend,
Walgieg 9eroorzakend.
Loathing, aaj. Een' afkeer hebbende,
Walgende. * s. Walging, yr.; -TOWARD , Afkeer van.
Loathingly, adv. Op eene walgeliike
Met tegenzin.
wstze.
Loathly, adj. veroud., Afkeer verwekado. Met weeitzin.
kend. *
Loathness , s. Weerzin, m.
Loathsome, adj. Walgelitle.
Loathsomeness, s. Walgelijkhei d, or.
Loaves, s.
zie Loaf.
a—,
Lob, s. Lobbes, Losnpe /order;,
Dikle worm, in.
to Lob, v. a. Op eene logge wijze laten
vallen; to — DOWN , Laten vallen.
Lobby, s. Portaal , o.
Lobcock , s. SHERWOOD , Lummel, m.
Lobe , s. afhangende kwab of lap, enz.1
bij onderscheidene dine.en , inzond. Longkwab, yr.
Loblolly , s.. Waterpap. * —, Lepelsole , yr.
Loblolly-boy, s. Assistentvan den scheepsdoctor,, m.
Lobsided, adj. van een schip, Op zijde
hangend.
Lob's-pound, s. weleer, Gevangenis
voor bedelaars , or.
Lobster, s. Kreeft m.
hobule, s. Kleine kwab, vr., of lap, m.
Local, adj. Plaatselige.
Locality, s. Plaatselijkheid, or.
Locally, adv., zie Local.
to Locate, v. a. Plaatsen.
Location, s. Plaatsing. *—, ins revel?,
Verhuring, or.
Loch, s. Meir,, or., zie Lough.
Loch, s., zie Lohock.
Lochae:e , s. MILFORD, NI de sad: Gt ieENG. A. DUTCH DICT.
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ken, een officier , die het bevel over
een zeker aantal soldaten voerde.
Lochet , s., zie Lohock.
Lochia, s. pl. Kraamzuiveringen, yr.
meerv.
Lock, s. Slot (aan eene deur,, enz., aan
een geweer), o.; to Be under — and
key, Achter 't slot ziin. *—, Lok (haar),
Vlok (wol), y r. ; fig. I have him at a
Ik heb hem beet, Ik heb hem bij
zijn zwak gevat. * Blok , aan het
been van paarden, o., Bungel, tn. a—,
Plaats , waarin
Spantouw, o. *
lets opgesloten wordt, y r. *
Om,
vatten (bij het worstelen), o. *
Sluis yr.
to Lock, v. a. Sluiten; a.) to — ate,
Sluiten in; 2.) to OUT or, Sluiten nit, buiten; 3.) to -- UP , a.)
Opsiniten ; b.) Sluiten, Digt sluiten ,
Toesluiten; c.) Wegsluiten. * v.
ii. Sluiten ; to — INTO one another,
In elkander sluiten.
Lockage, s. Sluiswerk. *—, Sluisgeld, o.
Locker, s. lets dat met een slot gesloten
wordt, inzond. Lade, vr., Kastje, o.
Locket, s. Slootje. *
, Sieraad,
Slootje, enz. aan een halssnoer, o.
Lock-keeper, s. Sluiswachter m.
eene grove walLockram , S. SH:o KSP.
lets stof.
Lockron, s. snort van ranonkel, Gouden knoopje, o.
Lock-sill, s. Sluisdrempel , m.
Lock-smith, s. Slotemaker, m.
Lock-wear, s. Sluisweer,, yr.
Locomotion, s. Plaatfverandering , yr.,
Vermogen om van plants te veranderen, o.
Locomotive, adj. Van plants verandes. Locomotief, o.
rende. *
Lecomotivity , s., zie Locomotion.
Loculament , s. Zaadvakje, o.
, zie
Locust, s. Sprinkhaan , m. *
Locust-tree.
Locust-tree, s. Sprinkbannbonin, in.
Lodesman s. CHAUCER. , zie Loadsman.
Lodestar, zie LoadsLar.
Lodestone, zic Lodestone.
to Lodge v. a. Iluisvesten, Ilerbergen,
* Inkwartieren. * , Plaatsen;
to — IN , Plaatsen in; fig. In het
geheugen prenten ; (in het krilgsw.,)
to — one's self, Post vatten. * —,
Neérslaan, als: The rain has lodged
the corn , De regen beep het koren
vargeslagen. * —, v. n. Huisvesten ,
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LODG

LOG I,

Logeren ; r.) to — AT an inn, In eene' Log-line, s. Loglijn, vi..
herberg logcren ; 2.) to — IN a town, Log-man, s. Hou:drager, tn.
In eene stad legeren. *— , Vernachten. Logography, s. Woordendry k , in.
Logogryph,s. B.JoNsoN, Wooriiraadsel,o.
*--, Plat liggen.
Lodge, s. Jagtizuis , o. * — , Loads, y r. Logomachy,, s. Woordenstrijd , m.
Log-reel, s. Logrol , yr.
*• -, Loge , vr.
Lodgeable, adj. SmoLLET , Logeab:e , Logwood, s. Brazilienhout , o.
Lohuck, s. eenc dikke stroop, Likmiddel,o.
Dat huisvesting aanbiedt.
Lodgement, s. Liggipg,Plaatsing. *—, Loin, s. bij slag. , Lende (van een ge* — , pi. Loins,
Olhoopirg. * —, biz. in het krijgsw., slabs beest), yr.
Lendenen , yr. meet y.
Postvatting , vr.
Lodger, s. Kostgavger. * — , Haiige- to Loiter, v. n. Lenteren , Talmen ; to
?mot, Kamerbewoner. * —, Loge, Gel3 t, — AWAY , Verieuteren , Vet berzelen ,
Vreemdeling , (die voor een' tied ergens Verluiferen.
Loiterer, s. Leuteraar, Beuzelaar,,
woont ,) vi.
Lodging, s. Huisvesting , y r., Logis , o. Luiaard , m.
* —, "Carvers, yr. meerv. *— , Haven, to Loll, v. n. Lermen ; to -- ON, UPON,
Leunen of Ilangen op. * —, van de
yr. * — , veroud., Nachtverbliff, o.
tong , Uit den mond hangen. *—, v. a.
to Loffe, v. n. veroud. , zie Lough.
van de tong , Uit den mond steken of laLoft, s. Zoider, on., Vliering , yr.
ten lzangen; oak: to Loll OUT.
Loftily , adv., zie Lofty.
*
—,
VerhevenLollard
, s. Lollard, (d. i. Leetling van
Loftiness, s. Iloogte.
held ( van gedachten (f stül). * — , Wicli.re , ) m.
Lollardy, s. Leer der Loilards , vr.
Trotschheid, Grootschheid, vr.
Lofty, adj. Hoog. * —, Verheven (in Loller, s., zie het meer gebtuik. Lollard.
to Lollop , v. n. gemeen , zie to Loll.
gedachten
of
still).
*
—
,
Tretsch,
•
(
Lombard, s. Goudsmi d, 1Pisselaar,
Grootsch,
Log, s. eene Hebr. meat ( 5 /a ()Fa pint). Bankier, as.
Log , s. Onbehouwen houten blok , Blok. Lombardic , adj. van het letterschrift ,
* — , scheetsw., Leg , o.; to Heave Lonzbardisch.
Loment , s. Lange peal , die niet open
the — , Loggen.
gaat , Sclzeede , yr.
Logarithm, s. Logarithmus, in.
(yr.
Logarithinetic, Logarithmic , Logarith- Lomp , s. Kogeivisch, m.
s. Londensche spreekmaz ier,,
Londonism,
mical, adj. Logarithmisch,
to Londonize, v. a. Londensch maker.
Log-board, s. Logtafel , y r.
Lone, adj. Eenzaam. * —, Afgelegen.
Log-book, s. Logbook, o.
* — , Ongehuwd of Weduw.
Loggats , s. p1. een and kegelspel.
Log g erhead, s. Domkop , Bottetik , tn. ; Loneliness, s. Eeizzaamheid. *—,Liefde
to Fall to loggerheads, to Go to log- tot de eenzaantheid, vr.
gerheads, Elkander bij den kop yatten, Lonely, adj. Eenzaam. *— , De tenbij den kraag vatten , Zonder wad ens zaamheid beminnende.
Loneness, s., zie het Meer gebrztikelOke
pechten.
Loggeihead-duck, s. eene eend, Dikkop, m. Loneliness.
Lonesome, adj. Stil, Eenzaani , AfLoggerheaded, adj. Dom.
Loggerhead-airtle, s. cent zeeschildpad. gezonderd.
Lonesomeness, s. Eenzaamheid , yr.
Log-glass, s• Loggias, o.
Long, adj. Lang; prov. to Go to one'.;
Log-house, s. Blokhuis , o.
Lop,ic, s. Redeneerkunst , Logica, vr. — home, Naar de eeuwigheid yang,
Logical, adj. (Logicall y , adv.) Retie- (sterven). *—, adv., Lang, Een' Ianneerkunstig , Logisch , Naar de regelen gen tild ; — ago, Voor lang, Lang geder redeneerkunst. * —, In de redo- leden. * —, s. Heele Hoot, yr.
to Long, v. n. Verlangen , Iluukeren ;
nrerkunst et varen , Verstandig.
Logician, s. Redeneerkunstenaar. * —, I.) to - AFTER , FOR, Verlangen Haar;
2.) to — TO, Verlangen te.
Owlet -vt-zer der redeneerkunot, Va.
Logistic, adj., zie Logical. *—, Be- to Long, v. n. verond., zie to Belong.
ho,1 cnde set logarithmen van Sexagesi- Long, adv. Belangende ; It is — OF
you, Het is awe schuld,
mal f actions.

LONG
Long-clothes , f. pl. Lange Hee; en (Jan
?en kind), r. -nem%
Long-continne,t. adj. Langdurig.
Long-cross, s. Bliddelsteeg, yr.
Long., animity, s. L7ngn2oedigheid, yr.
Long-boat, s. Groote sleep van ten
scrip,
Longe, s., zie Allonge.
to Longe, v. D. Len' stool doen , zie
Allonge.
Longer, s. Die verlangt.
Longevity, s. Lengte van leeftijd, yr.
Longevous, adj. Langlevend.
Long-gangrel, s. Lavgbeen, m.
Long-headed, adj. Sluw, Geslepen
Spit3vindig.
Longimanous, adj. Langtiandig.
Longimetry,, s. Lengtemeting, yr.
Longing, s. Sterke begeerte, yr., Ver.
langen, o. * —, Belustheld , yr.
Longingly, adv. Met sterke begeerte.
Longinquity, s. Verwfidering , yr.,
stand, m.
Longish, adj. Langachtig.
Longitude, s. Lengte, (inzond. in den
aardrijksk. zin,) yr.
Longitudinal, adj. Naar de lengte berekend , lee de lengte.
Longitudinally, adv. b; de lengte.
Long-jointed, adj. Langbeenig.
Long-lease, s. Elfpacht , yr.
Longlegged, adj. Langbeenig.
Longlived, adj. Langlevend.
Lon gly,adv. ongebruie., Lang,Vervelend.
Longly, adv. SHAKSP., zie Longingly.
Long-measure, s. Lengtemaat , yr.
Long-necked, adj. Langhalzig, Met een'
langen hats.
Longness, s. ongehrnik. , zie Length.
Long-pepper, s. Lange peper, Staartpeper , yr.
Long-primer, s. Garmondletter , yr.
Long-shanked, adj. Langbeenig.
Long-sighted , adj. Ver zicntle.
Longsome, adj. PRIOR, Langdradig ,
Langwulig, Langzaam.
Longspun , adj. Langgere 7et, I erre en .
Longsufferance, s. Langtnoedigheid , yr.
Longsuffering, adj. Langmoedig. * —,
s. Langmoedighe id , yr.
Longtail , adj. Net ten' langen staart
(inzonderheid van een' bond, welks
staart niet afgecneden is ,) Langstaart,
Langstaartig. —, s. weleer Ilond
van een' gentleman , als beveegd om to
fig. Cat a id
jagen ; van' b ier thans
—, 411er/el .lag visa bleach.
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LONG
Long-tongued, adj. Babbelachtig.
Long-toothed, adj. Met lung, sander,.
Long-waisted, adj. Lang van liff,
Longways , adv. gemeen, zie Longwise.
Longwinded , adj. Lang van adem. *—,
Langdradig, Van een' /angel; adem.
Longwise , adv. in de lengte.
Longwort , s. Engeiwortel m.
Lonish , adj, onbevallig w., Eta we:nig
eenzaam.
Loo , s. een kaartspel.
to Loo, v. a. in het kaartspel , Deest
makers.
Loobily, adv. Lomp, Lunnnelachtrg.
Looby, s. Lummel , m.
Loof, s. scheepsw., Loef, yr.
,
to Loof, v. n. Loeyen; to —
Oploel,en.
Loof-frame, s. Loefipant, o.
Loof-hook-rope, Pulletonw o.
Loof-piece, s. Jager, m,
Loof-tackle, s. Talie met hank en kruis,
Darde hand, yr.
to Look, v. a. Zien, Kijken. * —, Er
vie zien, als: lie looks very ill, Hi!
ziet er siecht ; van daar: to — like
a thing, Naar lets gelijken. * , met
onderscheidene bijvoegsels in meer of min
afwijkende beteekenissen, als: . to
- ABOUT, a.) Omkijken ; b.) Rendkiiken , Rend zien; He looked ABOUT
FOR the inkstand, Hi' zag rend naar
den inktkoker; c.) look ABOUT you! ,
Wets op uwe hoetle ! ; 2.) to— AFTER, a.)
Zien naar, Kijken naar, (inzond. ten
aanzien van hetgene verwijderd is);
b.) Ache geven op, Letter, op, Passen
op; 3.) to — ALONG, Zien bangs ; 4.3
tO - AMONG, Zien onder, bij, in; 5.
to — at, Aank:Iken, 4anzzen , zie to
Look on; 6.) :0 - BACK, Terug zien;
7.) to — DOWN, a.) Het oog neerskaan,
Voor zich zien of kijken; b.) Ttrederzien i op, UP')N) .7 8,) tO - FOR, a.)
Uitzien of Zocken naar (hetgene ajwe7,i is Zoeken • b.) Verwachten ; 9,)
tO - FORWARD, a.) Voorwaarts zien,
In de toekomst zien ; b.) Uitzien (naar,
TO) to.) to - FROM , Kijken van,
slit; II.) to — IN, , a.) Kiikei in;
b.) Er in k liken; 12.) to - INTO,
a.) Killeen of Zien in ; b.) Ondetzoeken, Nazien ; c.) Ultzien in, Het
vitzigt hebben in ; 13.) to — oN, a.)
, Er bij
Toekuken , Toeschouwer
n/sn, Het aanzien; h.) ilankitken,

LOOK

LOOS

Aanzien; (Aanm. On duidt meer plegtigheid aan dan at ;) c.) Achten, Eerbiedigen ; d.) Aanzien, Besehouwen ,
tlanmet ken , Achten ; 14.) tp - OUT ,
a.) Kijken nit (het ven,ter , AT the
window), Uitkijken ; b.) Op zijne hoede
zijn ; c.)Ultzien (naar, FOR.), Zoeken;
15.) to — OVER, a.) Kijken over ; b.)
Nazien, Doorzien , Overkijken,Onderzoeken ; 16.) t0 - THROUGH, a.)Kiiken
door; b.) Doorzien ; 1 7.) t0 - TO a.)
Besehouwen, Aanzien; b.)Zorgenvoor ,
Bezorgen; c.) to — TO one FOR defence,
Bescherming van iemand verwachten;
i8.) 10 - TOWARDS, Zien naar ; 19. )
to—Up Opzien, Opkijken; He looked
UP FOR approbation , flij zag op om
goedkeuring; to - UP TO, Opzien tot.
*—, v. a. Zion; ) to — one IN the
face, Iemand in het gezigt zien; 2.)
to — ouT , Uitzien, Uitzoeken; 3.) to
— one OUT OF countenance, Iemand zoo
aanzien, dat hi)* van ziin stuk raakt.
Look, interj. Zie!, Kijk !
*—,
Look, s. Gezigt, o., Blik ,
Uitzigt, Gelaat, Voorkomen, o.
Looker , s. Kicker, m.
Looker-on, s. Aanziener, ilansehouwer,,
(tegenstell. van Bletlewerker of Deelgefoot ,) m.
Looking-glass, s. Spiegel, m.
Looking-glass-maker, s. Stiegelmaker, in.
Look-out, s. Gezigt, o. *
scheepsw.,
Uitkijk, m.
Lool, s. zeker vat.
Loom, adj. Zacht ; gale , Zachte wind,
m., Labberkoelte, yr.
Loom, s. Halfeend, yr.
Loom, s. Weefgetouw. *
scheepsw.,
Handvat van een' riem , 0.
to Loom, v. n. Opdoemen, Schemeren,
Zich onduidegjk vettoonen, Zich vertoonen, Schijnen.
Looming, s. Opdoeming, yr.
Loon, s. veroud. ofplaats., Schobbefak,
Schavuit , m.
Loop, s. Lis, y r., Strik, m.
Looped, adj. Vol,lissen.
Loophole, s. Opening; fig. Uitvlugt,
y r. *—, Schietgat, o.
Loopho]ed, adj. Vol openingen of schietgaten.
Looping, s. Zamenvloaling , yr.
Loord, s. SPENSER, Lniaard, tn.
Loos, S. CHAUCER, SPENSER, zie Laud.
to Loose, v. a. Losmaken. *— , Los
, Slaken, Ontslaan. *
binden. *

Onthefen, Berrijden; to — FROM, Losmaken van. * —, v. n. scheepsw.,
anker ligten, Onder zeil gaan.
Loose , adj. Los , Niet vast , Niet gebonden; — F ROM , (00k some OF,) Los
van ; to Break — , Losbteken, Uitbreken ; to Let —, Loslaten. *
Los
Niet digt, IJ1. * —, Los, Losbandig,.
*-, Loslijvig. *—, s. Bevrijding, Vrijheid,
yr. *—, bij wale sehrifr. , Loslaten, o.
Loose-gown , s. Slaaprok, m.
Loosely, adv. Los.
to Loosen , v. a. Losmaken, Ontbinden,
Losbinden. * —, Open liilmaken. *—,
Verlossen, Bevrijden. * v. n. Los
worden.
Looseness , s. Losheid. *—, Losbandigheid. * —,Losillvigheid, y r., Buikloop, m.
Loosestrife , s. eene plant, Wederik, yr.
to Lop, v. a. Snoeijen. * Afsnjtden,
Korten , Snoeijen ; I.) to — AWAY , Wegsnijden; to —AWAY one's tongue ,Lemand
de tong uithzilden ;
) to OFF , tlfsnijden , Afsnoeijen, Wegnemen.
Lop , s. Snseisel, Snoeihout , o., Snoeitakken, m. meerv.
Lop, s. Vico, yr.
Lope, pret. veroud., zie to Leap.
Lopper,, s. Snoeijer,, ni,
Loppings, s. pl. Snceillout , Snoeisel, a.
Lopsided, zie Lopsided.
Loquacious, adj. Spraakzaam. *
,
Praatziek. * — , Babbelachtig.
Loquaciousness. s., zie Loquacity.
Loquacity, s. Praatzucht, yr.
L o rd, s. Bleester, Opterste , Heer. *—,
Vorst , Heerscher ,1110narelz.* , Nan,
Echtgenoot , Gemaal. * — , Lord, Pair.
*
als onderscheiding van den boogeren add, Baron. * Zoon van een'
Isertog en Oudste zoon van een' earl, in.
*—, Oppet wezen, o. , Ileere, M. * schertsend , Bultenaar,, Bogclzel,
to Lord, v. a. Lord maker. *
als :
to — it, Den boas spelen , Den grooten
hoer uithangen. *
v. n., als : to OVER, Heerschen over , Beheerschen.
Lording, s. bij oude schriivers zoo veel
als Sir en Master. *
, thans , dock
minder gebrulkeliik , zie Lordling.
Lordlike, adj., zie Lordly.
Lordliness, s. Waardigheid.*—,Trotschheld , yr.
Lordling ,s. Lordje, HeertjeJonkertje,o.
Lordly, adj. Een' lotdvoegende , Waardig. Trctsch. * , adv.Trotsch.
Lordly, adj. & adv. Heerachtig, Eenen
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LORD
heer voegende.*--, Bleesterachti.g , Trot sch.
Lordship, s. Ileerschappij, vr., Gezag ,
o. *
Lordschap, y r. en o.
Lore, s. Leering, y r., Onderwijs , o. *—,
Leer, Geleerdheid, y r. ; fig. SPENSER ,
Kunstig we, k , o.
Lore, adj. Verloren.
Lorel, s., z ie Losel.
Loiresman , s. veroud., Onderwilzer,, m.
to Loricate, v. a. Overtrekken,O)ferdekken. * —, inzond. Omkorsten, Bekorsten.
Lorication, s. Overdekking,Bedekking, yr.
Lorimer, Lorimer, s. Sporenmaker. *—,
Zadelmaker , (o.
Loring, s. SPENcER,Leerzaam onderhoud,
Loriot , s., zie Witwal.
Lorn , adj. Verloren.
Losable , adj. Verliesbaar.
Vet.to Lose, irr. v. a. Verliezen. *
beuren. * —, Verspillen. * Kwijt
raken, Knife warden; I. ) to - BY , Vet.liezen door ; a.) to — ON, UPON , Verliezen of Verspelen aan, Verliezen op;
3. ) to Be lost To, Verloren ziin voor,,
Ajgelegd of Uitgeschud hebben ; All was
lost UPON me , Alles ging voor mij verloren, maakte geen' intiruk op mil; 4.)
lie lost his right hand WITII a shot ,
Ilij verloor zijne regterhand door een
schot. * —, van schepen : to Be lost ,
Te gronde gain, Vergaan. * v. n.
Verliezen, (tegenst. van Winnen).*—,
Afnemen, ( tegenst. van Toenemen).
sel, s. veroud., Ellendeling , nt.
(Vet-lies, o.
Loser, s. Verliezer,, tn.
Losing, adj. Verlies veroorzakende.*—, s.
Loss , s. Verlies, o. * Schade. *—,
Verlegenheld,Verbijstering, yr.; to Be at a
—what to do, Nietwetenwat men doenzal.
Lossful , adj. bish. HALL, Nadeelig.
Lossless , adj. Schadeloos.
Lost, pret. part. zie to Lose. *
,
adj. Verdwenen , Verloren.
Lot, s. Lot, Bescheiden deel. * —, Lot,
o., Kans, yr. * , Lot, Aandeel -in
eene loterij. * — , Lot , Aandeel aan
belastingen, o. , als : to Pay scot and -=,
Schot en lot opbrengen. *—, Kaveling,
Part), yr.
to Los, v. a. Toedeelen , Toewilzen. *
In kavelingen of partijen yerdeelen.
Lote , s. Kwabaal , In. *-, zie Lotos.
Lote-tree , s. , zie Nettle-tree.
Loth, zie Loath.
Lotion , s. in de geneesk. , Waschmiddel,
o., Spoeling, vr.
Lotos, s. Lotus, tn.

LOTT
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veroud.,
Lottery, s. Loteri j, yr. *
zie Allotment.
Lottery-ticket, s. Loterebriefie o.
Loud, adj. ( Loudly, adv. ) Luid , hard,
(held , yr.
Sterk. *—, Luidruchtig.
Loudness, s. Luidheid *—, LuldruchtigLough , s. Illeir, o. , Poel, tn.
Lough , pre y, veroud., zie to Laugh.
Louis d'or,, s. Louis-d'or, M.
to Lounge, v. n. Lanterfanten , Ledig
loopen; a.) to — ABOUT, a.) Ronddrentelen ; b.) Drentelen door, em; 2. ) to
- OUT, Uttdrentelen (naar, To). *-,
zie to Loll.
Lounge, s. S1 entergang, tn. *_, Kuiferti e,
Plaats, welke door doenieten
o. *
ofstraatslijpers bez,cht wordt, yr.
Lounger, s. Drentelaar,Straatslijper,tn.
Lounging, adj. Lanterfantend , Ledig
loopend, Slenterend. Gescltiktyoor
het gemak; — chair, Leunstoel, Ruststoel , m.
Louse , s. (pl. Lice ,) Luis, yr.
to Louse, v. a. Luizen.
Lousily, adv. , zie Lousy.
Lousiness, s. Luizigheid, yr.
Lousy, adj. Luizig; fig. Getneen,.Ellendig, 4rmzatig.
Lout, s. Lomperd, Vlegel , tn.
EC. Lout, v.a. S HAKSP., Ten onder brengen.
to Lout , v. n. veroud. ofplaatsel.,
gen , Eene bulging maken.
Loutish, adj. (Loutishly, adv.) Vlegelachtig , Lomp.
Louver, s. SPENSER., Rookgat (boven in
eene hut in plaats van schoorsteen), o.
Lovable, adj. Beminnelijk.
Lovage, s. naam eener plant, Layas,"yr.
to Love, v. a. Beminnen, Liefhebbe'n.
*— , Gaarne hebben of doen. * v.
n. Liefhebberij'hebben ; to — TO poison,
Gaarne vergiftigen.
Love , s. Liefde , Min , yr.; to Be in —,
Verliefd zijn (o p , WITH). * -, Lieftle,
Genegenheid. Liefhebberij, yr. *— ,
Liejste, ( yrifer of yriister,) tn. en yr.
als yleiw., Lief, Liefje, e.
*
Loveapple, s. Dolappel,
Love-broker, s. Koppelaar, tn.
Lovechild, s. Kind der liefde, o.
Lovedarting, adj. van de oogen, Liefile
stralend.
Loveday,, s. Dag, waarop weleer een
twist in der minne nerd bijgelegd, tn.
Love-discourse, s. Verliefd gesprek, o.
Love-favour, s. Teeken van liefde, (dat
men draagt ,) o.
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Lovefe.ast, S. Liefelemaal , o.
Love-fit , s. Minnestuip , yr.
Love-flame, s. Minneylam , vr.
Love-hood, s. eene dunne zijden sof.
Love-in idleness , s. soort van viooltje.
Loveknot , s. Liefdests
fn.
(gevoelig.
Lovelass, s. Geliefde , yr.
Loveless, adj. MILTON, Liefdeloos, OnLoveletter,, s. Minnebrief, M.
Love-lies-a bleeding, s. eene an:avant.
Lovelily, zie Lovely.
Loveliness, s. Beminnelijkheid , yr.
Lovelock, s. eene bijzondere tole , Welke
ten tilde van Elizabeth en Jacobus door
mannen Wei d gedragen.
Love-longing, s. Verlangen der liefde, o.
Lovelorn, adj. Van zijne geliefde veriaten.
Lovely, adj. Beminnelijk.
Lovemonger, s. Koppelaar, m. , Koppetaarster,, yr.
Love-pined, adj. Door de liefde yerteerd.
Lovepotion , s. 1V1innedrank , fn.
Lovepowder,, s. Minnepoeder, o.
Lovequick, adj. Met de snelheid der liefde.
* —, Liefhebber,
Lover, s.
* — Liefhebster, yr.;
Beminnaar,
Lovers, pl. Gelieven, tn. meerv.
Lovesecret , s. Minnegeheim, o.
Lovesick, adj. Van liefde krank,.Tilinziek.
Loveshaft, s. Pill der liefde, m.
Lovesome , adj. DRYDEN, Beminnelijk.
Lovesong, s. Minnelied, o.,Minnezang,m.
Lovesuit, s. Vrijaadje , yr.
Lovetale, s. Min y erhaal , Verliefd verhaal, o. , Liefdesgeschiedenis , yr.
Lovethought , s. Liefdevlaag , yr.
Lovetoy,, s. Gedachtcnis , (geschenk tusschen twee gelieven ,) yr.
Lovetrick , s. Verliefde list, yr.
Loving, adj. Toegenegen.
Loving-kindness, s. Goedhe'd, Genade,
Genaderiikheid, yr.
Lovingly, adv. Vriendelijk.
Lovingness, s. Tcegenegenheid, yr.
Low, adj. & adv. Laag; to Lay —, Op
of In de aarde leggen; fig. Vernederen;
to Speak—, Zacht spreken ; A--condition , Een ellendige toestand ; — spirits, Nedrsltzgtigheid , Zwaarmoedigheid,
y r.; — sunday, Eerste zondag na Paschen, ns.
to Low, v. a. Verlagen.
to Low, v. n. Loeijen; I.) to — AT ,
Aanloeijen; 2.) to —over, Loeijen bij.
Low, s. veroud. of plaats. , Vlam, yr.
to Lnwbell, v. a. (vogels) Met eene bel
wekken en suet een licht lokken.

LOWE
Lowbel, s. Net met eene bet , o.
Lowborn , adj. Vass geringe afkomst ,
Gering.
Low-bred, d j . Van eene geringe op ecding , S,echt opgevoed.
Low buil:, adj. Kort yan gestalte, Klein.
to Lower, v. a. Verlagen, Lager makes.
* — , van eene scheepsvlag, Strijken.
, van eenen prijs , Minder eischen,
Afzetten; I.) to — AWAY scheepcw.,
Afschaken; 2. ) to — DOWN a yard, Ee,ze
ra strijken; 3.) to - IN the cap, Op
den rand strifken. * — , v. n. Lager
worden. * — , van cents; prijs , Dales,
Verminderen.
to Lower, v. n. BetrekRen, Beneveld of
Buffig was den, Donker rvoi den. * — ,
Zuur z,ien, Pruilen; to - ON , UPON,
Bedreigen.
Lower , s. Betrokkenhcid det lucht* ,
Zuurheid van gelant , vs.
Lower, s. SIDNEY, Donkerheld, yr. *—,
Norsch uitzigt, o.
Loweringly, adv. Met seize betrokkene
lucht. *
Donker, Barsch.
Lowermost, adj. Laagst, Benedenst.
Lowery, adj. Betrokken.
Low-hung, adj. Laag hangend.
Lowland, s. Lang land, (in tegenstell.
van naburige bergen 5 ) o.
Lowlily, adv. , zie Lowly.
GeringLowliness, s. Nederigheid. *
heid , yr.
Lowly, adj. & adv. Nederig. *—,Gering.
Low-men, s. gemeen , Valsche dobbelsceenen, m. meery.
Lown , s. verond., zie Lout.
Lowness, s. L qagte. * — , Laaglzeid, yr.
Low-rated, adj. Gering gesclzat.
Low-spirited, adj. Nedrslagtig.
Low-spiritedness, s. Narslagtigheid, yr.
Low-thoughted, adj. Laagdenkend.
Low-wines, s. pl. Gemeene 141-nen, in. nil-v.
to Lowt, zie to Lout.
Loxodromic , adj. Loxodromisch. * a.
Kunst on; schuin to zeilen, Loxodromie ,vr.
Loyal, adj. Gehouw en getrouw aan den
vorst. *—, Tf ouw, Ge trouw ( in de liefde).
Loyalist, s. Die aan den vorst getrouw
is, Trouwe onderdnan,
Loyally, adv., zie Loyal.
Loy alty, s. Ilouw- en Getrouwheid aan
den vorst. * , Trouw, Getrouwhe:d
in de liefde ,
Lozenge, s. Schein vierkant, o.. Rrit,
yr. *—, Borstkoekje , Suikerkoekle ,
o., Lozenge, yr.

LOZE
Lozenged , adj Ruitvormig.
Lozengy,, adj. in de watenk., Het veld
met ruiten bedekt.
Lubbard , s. Lummel, 272.
Lubber, s. bij zeelieden, Luiwammes,m.
Lubberly,, adj. Lomp , Linksch , Averegtsch. * — 5 adv. DRYDEN, Letup.
Lubric, adj. Glibberig. * —, Onbestendig.
* —, Geil , Wellustig.
to Lubricate, v. a. GladofGlibberigmaken.
Lubricator, s. Hetgene glad of glibberig
maakt.
to Lubricitate , v. a. veroud. , zie to Lubricate.
Lubricity, s. Glibberigheid. * —, Geschiktheid em to &den. * —, Onbestendigheid. * —, Geilheid , yr.
Lubricous, adj. Glibberig, zie Lubric.
Lubrifaction , Lubrification , s. Gladmaking , yr.
Luce, s. Volwassen snack, m.
Lucent, adj. B. joNsoN, MILTON, Lichtend, Schijnend , Blinkend.
Lucid, adj. Lichtend, Schijnend, Blisskend. * — , Doorschijnend, Helder. *—,
Met kennis , Diet iilhoofdig.
Lucidity, s. Helderheid, yr.
Lucidly , adv. , zie Lucid.
Lucidness, s., zie Lucidity.
Lucifer, s. Lichtbrenger, m. *-- 5 .11Iorenster , yr. . — 4 naam van Satan ,
voor, dock ook na den val). * —,zeere zwayelstok , Lucifer, m.
Luciferian , adj. Van Lucifer, Duivelsch.
* —, s. Aanhanger eener sekte, welke
in de vierde eeuw den blotch. Lucifer
van Cagliari volgde , m.
Luciferous, adj. Lichtgevend ; fig. Verlichtend.
Luciferously,, adv. Verlichtend.
Lucific , adj. Licht voortbrengend.
Luciforrn , adj. Lichtvormig.
Luck, s. Kane, Wisselvailigheid , yr.
* -- , Geluk of Ongeluk , o.
Luckily, adv. , zie Lucky.
Luckiness, s. Gelukkige toevalligheid, yr.
Luckless, adj. Ongelukkig.
Lucky, adj. Gelukkig.
Lucrative, adj. Winstge” end , Vuordeelig.
Lucre, s. Winst , yr., Voordeel , o.
Lucriferous , Lucrific , adj. weinig gebr.,
Wiest aanbrengend.
Luctation , s. Worsteling , yr.
Luctual,adj.sirG.BucKiNGR,Beklagelijk.
to Lucubrate, v. n. Bij nacht studeren.
Lucubration, s. Nachtstudie , yr.
Lucubratory, adj. Blikaarslicht opgesteld.

LULU
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Luculent, adj. Helder , Doorschijnend.
*
Klaarblijkelijk, Zeker.
Luilibrious, adj. ongebruik., Belagchelijk.
Ludicrous , adj. ( Ludicrously , adv. )
Grappig , Koddig.
Ludicrousness, s Grappigheid,koddigheid,
Ludification, s. Gekschering., yr.
Ludi fica tory , adj. Gekscherend , Schertsend , Beuzelend.
Luff, s. plaatsel. , Palm der hand, yr.
to Luff, v. D. Leeven ; I.) CO — AGAIN,
War oploeven; a.) to — UP round ,
Scherp bij denwindhouden; to — UP TO
the wave, Poor de zee oploeven; to —
UP TO the wind, Oploeven. (tn.
Luff-cringle , s. Leuver op destaande
Luff-hook-rope, s. Halstalie , yr.
Luff-tackle, s. Des de hand, yr.
to Lug, v. a. Rukken, Slepen,Trekken;
1.) ALONG , Voortloopen ; 2.) to —
one By the ears, Iemand bid de soren
trekken; 3.) to — OFF, Weg,lepen; 4. )
to — OUT, Uittrekken,Van /eh- trekken;
* —, v. n. DRYDEN, Slepesi; to—ALONG,
Zich voortslepen.
Lug, s. plaats. , Oor, o. * , SPENSER,
eene landmaat.
Lug, s. soort van kleine bet.
Luggage, s. Pakkaadje , vs. *---, Reisgoed , o. ; fig. Ballast, .m.
Lugger, s. Logger,
Lugsail s. Loggerzeil , Emmerzeil, o.
Lugubrious, adj. Doodschi, Naar.
Luke, adj. veroud., Laauw.
Lukeness , s. veroud , Laauwheid, yr.
Lukewarm, adj, (Lukewarmly ads' )
Laauw , Matig warns; fig. Laauw ,Onverschillig.
Lukewarmness , s. Laauwheid, yr.
to Lull, v. a. Is; slap sussen ; fig. Beyredigen , Bedaren I.) to — a — sleep,
In s.laap sussen ; 2.) to — INTO, Bepraten tot.
Lull, s. Sussende ofBedarende hoedanighe id , vr. * —, scheepsw., Korte stilte, yr.
Lullaby, s. Slaapdeuntje , o.
Luller,, s. Die kinderen liefkoost, Kindergek , m.
Lumachel , s. een klkaardige Steen.
Lumbago, s. Lendenpijn, y r., Spit, o.
Lumbaginous , adj. Van de lumbago.
Lumbal , Lumbar, adj. Van de lendenen ,
Lumber, s. Rompslomp ,
Oud nutteloos huisraad, o.
to Lumber, v. a. Rompslomp opeen honpen.
*—, v. n. Zich op eene Legge wifze bewegen.
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LUMB
Lumber-room , s. Prullekamer, yr.
Lumbrical , adj. Wormvormig. *
zie
Lumbal.
Lumbriciform, adj. Wormvormig.
Luminary, s. Lichtgevend ligchaam.*—,
Licht, (in den zin van Lets dat tot opheldering strekt , of van Iemand, die tot
de uitbreiding eener wetenschap bijo.
draagt
to Luminate, v. a. COCKERAM, zie to
Illuminate.
Lumination, s. ongebr., Lichtgeving , Yr.
Luminous, adj. Lichtgevend.* —,Verlicht.
Luminously , adv. Helder, Klaar. (vr.
Luminousness , s. Ilelderheid, Klaarheid,
Lump, s. Klotnp , tn. ; fig. to Sell by the
Bij den roes verkoopen. *—, Klont, yr.
to Lump, v. a. Bij den roes nenien, In
het ruwe netnen; to - TOGETHER, Zamen
of Bijeen semen, Zamen berekenen.
Lumpen , s. een lange groenachtige visch.
Lumpfish, s. Zeehaas, tn., zie Sucker,
Seaowl.
Lumping, adj. gemeen , zie Lumpish.
Lumpish, adj. ( Lumpishly, adv.)Zwaar,
Groot. * , Log. (yr.
Lumpishness, s. Zwaarheid. *—, Logheid,
Lumpy , adj. Uit klotnpen bestaande ,
Klontet ig.
Luna, s. Mann, yr.
Lunaty, s. Maanzuchtigheid. * — ,
Krankzinnigheid , yr.
Lunar, adj. De maan betreffende, Moan...
* —,Naar de maan gelijkende, Maanvormig. * — , Zilverachtig , Zilves en.
Lunarian, s. Blaanbewoner,, tn.
Lunary, adj. , zie Lunar. *—, s. , zie
Moonwort.
Lunated, adj. Naan y ormig. * —, Halvemaanyormig.
Lunatic , adj. Maanziek, Maanzuchtig.
Krankzinnig. * —, s. Maanzieke.
* —, Krankzinntge , m. en yr.
Lunation, F. Maansomloop ,
Lunch, s. Tusschenmaal, (thans tusschen
het ontbiit en het tniddagmaal ; weleer
tusschen het tniddagmaal en het avondeten,) Tit/cede ontbift , o. * GRY,
hand-vol vcedsel yr.
to Lurch, v. n. Een tweed: ontbijt gebruiken; to — on , Poor zijn tweed: ontbijt
. gebruiken.
Luncheon, s., zie Lunch.
Lune, s. Halve-maanvortnig ding, o.,
Halve tnaan. * Kaag van krank •
zinnigheid , y r. * —, bij valken , zie
Line , Leash.

LUNE
L ,Inet , s. bish. HALL, Biimaan, yr.,
Trawant ,
Lunette , s. in den vestingb., Halve moan,
Lunette, yr.
to Lunge , zie to Longe.
,
Lunged , adj. Longen hebbende. *
Gelijk longen , Longvormig.
Lung-grown , adj. (filet de longen aan de
ribben) Aangewassen.
Lungs, s. pl. Long, y r. * weleer,
Iemand met stet ke longen. * — , weleer ,
Vuurblazer (van een' oudmaker), ni.
Lung-sick , adj. Longzie
Lungwort , s. Longktuid , o.
Luniform , adj. 117 tanvottnig.
Lunisolar, adj. _Naar den otnloop van zon
en moan beide berekend.
Lunistice , s. Verse: zuidelijk en noordelijk punt der marts;, o., Maanstand, tn.
Lunt, s. Lunt, yr.
Lunula, s. Maantje, o.
Lunular, adj. Halve-maanvormig.
Lunulate , zie Lunular.
Lupercal , s. Pansfeest , o.
Lupine , s. Wolfsboon , Lupine, yr.
Lurcation, s. ongebr., Verslinding , o.
to Lurch, v. n. Duiken, Bakken, Schuilen. * —, Zich hukken p in to kunnen
wegsluipen ; fig. List gebruiken. * —,
scheepsw. , Afvallen. * , v. a. Verildelen , Te leur stellen. * —, Kapen ,
Briezelen , Wegpakken.
Lurch, s. Aryallen (van een schip), o. ;
van hier : fig. to Leave one in the ,
Iemand in den sleek of in de vet legenheid laten.
to Lurch, v. a. BACON, Inzwelgen,
Verslinden.
Lurcher,, s. Iemand die op eene gelegenheld loert ors to stelen. * — , Hood ,
die het wild opwacht, Dashond , m.
LtIrCher, S. BARRET, Vraa ,
Lurdan , s. veroud. of plaatsel., Luiaard , tn.
Lure, s. Lokaas , o.
to Lure, v. n. Den valk roenen of lokken. * , v, a. Lokken , Aaniokken ;
I.) tO - FROM, Lokken van ; 2.)
- ON, a.) Voortlokken , Aanlokken.
Lurid, adj. THOMPSON , Donke y, Akelig.
* —, Onstuimig.
to Lurk, v. n. Op den loer liggen, Schuilen.
, Schuller.
1.urker,, s. Loerder. *
Die f, tn.
*
SchuilLurkingplace , s. Sluiphoek
hoek, tn.
Luscious, adj. (Lusciously, adv.) Over-

LUSC
zoet, Walgelik zoet, Zeer zoet. * —,
Verrukkelijk.
' Lusciousness, s. Overmatige zoetheid.
Verrukkelifkheid , vr.
*
Lusern , s., zie Lynx.
Lush, adj. SHAKSPEARE, Sappig.
s. verLusk, adj. veroud. Lui. *
oud., Luiaard, m.
to Lusk, v. n. veroud. Lui zijn.
Luskish, adj. MARSToN , 1599, Een
weinig lui.
Luskishness, s. SPENSER, Vadzigheid, vr.
Lusorious , Lusory, adj. In het spel gebruikelijk. * — , Spelend.
Lust, s. Vleeschelijke lust. * , Lust,
tn., Sterke begeerte , y r. *—, veroud.,
SPENSER, SHAKSP., Neiging vr. , To ek,
*— bif oude schrifv. , Kracht , yr.
to Lust , v. n. Vleeschelirken lust hebveroud. Lust hebben.
ben. *
Luster, s. Die vleeschelijke lusten heeft.
Lustful, adj. (Lustfully, adv.) Geil.
*—, De geilheid opwekkcnde. *
oude schrijy ., Stork, Krachtig.
Lustfulness, s. Geiiheid, yr.
Lustihead, Lustihood, s. Sterkte, Vlugheld , yr.
Lustily, adv., zie Lusty.
Lustiness, s. Kioekheid, Sterkte (van
ligchaamsgestel), yr.
Lustless, adj. SPEN ; F,R. , Krachteloos,
Zwak van ligchaam,gestel.
Lustrate, adj. Bie reinigingen gebruike:
; — water, Reinigingswater,
water,, o.
to Lustrate, v. a. Reinigen.
Lustration, s. Reiniging , yr.
Lustre, s. Luister, Glans, tn.; fig.
Armblaker,,
Vermaardheid, vr. *
zie Lustrum.
*
Luister,
Lustrical, adj. MIDDLETON, Tot de reinigingen behoorende.
Lustring, s. soort van glanzig Taf.
Lustrous, adj. Glinsterend, Blinkend.
Lustrum, s. TO van yid' faren , tn.,
Lustrum, o.
Lusty, adj. Kloek, Stork van ligchaamsgestel.
Lustwort, s. eene plant, Zonnedauw,, tn.
Lutanist, s. JOHNSON, Luitspeler,
Lutarious, adj. In slick levende. *
Slijkversvig, Modderkleurig.
Lutation, s. Digtsmeren, Luteren, o.
Lute, s. Luit, yr.
Lute, s. Leem, o., Klei, yr.
to Lute , v. a. Leemen, Met leem of klei
toesmeren of toesluiten.
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LUTE
Lute-case, s. Luitkast, yr.
Lute-maker, s Luitmaker,
Lute-player, Litter, zie Lutist.
Lute-stern , s., zie Pink-stern.
Lutestring, s. Luitsnaar, yr.
Lutestring, s. verbasterd van Lustring.
Lutheran, adj. Luthersch. *— , s. Lutheraan, m.
Luthern, s. Dakvenster, o.
Luting, s. KIti, waarmede scheikundigen
hunne eaten toesn2eren, yr.
Lutist, s. Luitspeler,, tn.
Lutulent , a.lj. Illodderig, Drabbig.
to Lux, to Luxate, v.
Uit het lid
brengen, Ontwrichten.
Luxation , s. Ontwrichting , vr.
Luxe, S. PRIOR, SHENSTONE, Weelde, yr.
Luxuriance, Luxuriancy,, s. Weelderigheld, Weligheid, yr.
Luxuriant, adj. Weelderig, Welig.
Luxuriantly , adv., zie Luxuriant.
to Luxuriate, v. n. Welig groeffen ,
Tieren.
Luxurious, adj. ( Luxuriously, adv.)
Wellustig. * —, Lekker. * Geil,
Onkuisch. * —, MILTON, Weelderig,
Wel7g.
Luxuriousness, s. Weelderigheid , yr.,
Wellust,
Luxury, s. Wellust, tn. *—, Wellustigheid. * — , Overdaad in brassen.
* Geilheid, Onkuischheid. * ,
BACON, Welderigheid, vr.
Ly, gewone uitgang, door welken bijwoorden van bojvoegel. w. worden ge•
vortnd , even als door lijk in het Ned.
Lyam, s. veroud., zie Leam.
Lycanthropy, s. Wolfzucht , (d. i.
krankzinnigheid, waarin eon mensch eon
wolf tneent to zijn ,) yr.
Lyceum, s. Plants, waar Aristoteles
leerde , yr.
Lydian, adj. Lydisch; fig. Zacht,Verwijfd.
Lye , s. Long, yr.
Lying, pres. part., zie to Lie.
Lym, S. SHAKSP., Bloedhond, tn.
Lymph, s. Kleurloos vocht, Bloedwater, o.
Lymphated, adj. Tot krankzinnigheid
gebragt , Krankzinnig.
Lymphatic, adj. Tot het bloedwater be, Gek,
hoorende, Lymphatisch. *
s., zie LympheKrankzinnig. *
Krankzinnige, Gek,
duct.
Lympbeduct s. Bloedwaterleider, m.
Lynx, s. zeker Bier, Losch, m.
Lyrate, adj. Liervortnig.
Lyre, s. Lier, yr.
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LYRI

LYRI

Lyric, adj. De lien betreffende. *

Lyrical , adj. , zie Lyric, adj.
Geschikt om bi:i de liergezongen to war- Lyrist, s. Lierspieler ; fig. Diehter, tn.
, Lyrisch. *
den. *
, s. Lier- Lyterian , adj. Het e;nde eerier zialne
dichter, m.
aankondigende.

M.
MACH
M, s. de letter
yr.
Mab, s. Koningin der fedi:, yr.
Mac, s. voor Schatsche en Iersche eigennamen, Zoo,' van; als : Mac Adam.
to Macadamize, v. a. (een' w eg) Met
verbrijzelde keijen beleggen, Macadamizeren.
Macaroni, s. Macaroni, yr. * —, Mengelmoes, o., Poespas, m. *—, Poets, Grap,
Klucht, y r. * —, Poetsemaker,, Hansworst. *
Zot, Zotskap, Kwast,
Macaronic , adj. van wizen, Opzettclijk in gebroken taal gesteld. * , s.
.Mengelmoes, o.
Macaroon, s. DONNE , Lompe kinkel,
Macaroon, s. soort van gebak.
Macaw, s. een pauagaai, Macao, m.
Macaw-tree, s. Traaijerboom , m.
Mace, s. Foelie , yr.
Mace, s. Knods , y r. *—, Overheidsstaf, (of ander teeken van gezag , dat
voor eenen ambtenaar word: uitgedragen,) m.
Mace-ale, s. Kruijerbier, o.
Macebearer, s. Stafdrager, m.
to Macerate , v. a. poen vermageren.
*—, (het vleesch) Kasaiden. *—, Sterk
weeken.
Maceration, s. Verzwakking. *
,
Kastijding , yr.
Mace-reed, s. Kolfriet, o.
Machiavelian, adj. Maclziavelistisch.*—,
s. Machiavelht, m
Machiavelism, s. Biachia yelismus , o.
Machicolation, s. Storten van zware of
brandende voorwerpen op de belegeraars
(van kasteelen in vroegere tlIden), o.
Machinal, adj. Werktuigelijk.
to Machinate, v. a. Bekuipen.

Machination, s. Bekuiping, yr.
'Machinator, s. , zie Plo y ter, Contriver.
Machine , s. Werktuzg , Kunstwerktuig ,
o., Machine , yr.
Machinery , s. Werktuigelijk zamenstel
tot eenige kunstoejening, o.,
Bo yennatuurlijke werking (iv
een dichtstuk), yr.
Machining, adj. DRYDEN , Den aard van
machines hebbende.
Machinist, s. Vervaardiger van kunstwerktuigen. *
, Machinist, m.
Macilency, s. weinig gebruik., Illagerheid , yr.
1\Iacilent, adj. Mager.
Mackerel, s. zekere visch, Makreel, tn.
Mackerel, s. veroud., Koppelaar,,
Makrol , yr.
Mackerel-boat s. Makreelboot yr.
Mackerel-gale, s. Scherpe wind, yr.
Mackerel-gull, s. Lachmeeuw,, yr.
Mackerel-line, s. scheepsw. ,
, yr.
Mackerel-sky, s. Blaauw en wit gestreepte lucht , yr.
Macrocosm, s. Groote wereld, yr. ,
Heelal , o.
1VIacrology, s. Woordenpraal ,Uityael igheld , Langdradigheid, vr.
Mactation, s. Slagtenroor ofreranden, o.
Macula, s. (pl. Maculae ,) Vlek ,
to Maculate, v. a. Smetten Beylekken,
Vlekken.
Maculate , adj. GeYlekt.
Maculation , s. VIekking. *—, Vlek, yr.
Macule , s. Since , VIek , yr.
Mad, adj. Del, Uitzinnig Krankzin*— , Dol , TVoetlend kijkend , HeDol, Velzot op
vig verstoord. *

MAD
lets; a.) to Be — AFTER, (FOR, OF,
ON,) Verzot zfin op ; (Aanm. FOR
verdient de voorkeur ;) 2.) - AGAINST,
Woedend tegen; 3.) - WITS! Gek
van, Krankzinnig van.
to Mad, zie to Madden.
Madam , s. 1VIevrouw , Mejtifvrouw , yr.
Madapple, s. Dolappel , m.
Madbrain, Madbrained, adj. Dolzinnig.
Madbutter,s. (door koude) horde boter,vr.
Madcap, s. Dolkop, Dolleman, vi.
to Madden, v. a. Del waken; Maddened
INTO a resolution of crime, Tot zuik
eene razernij vervoerd , dat het besluit
tot eene misdaad ,genomen werd. * —,
v. n. Dol of Gek warden. * Als een
gek handelen, Razen.
Bladder, s. Illeekrap vr.
Made, pret. & part., zie to Make.
Madefaction , s. Bevochtiging, yr.
to Madefy, v. a. Bevocktigen.
Mad-fit, s. Aanval van krankzinnigheld , in.
Mad-flower, s. Steenbloem , yr.
Madhead, s. Dolkop, m.
Madheaded, adj. Dolzinnig.
Madhouse, s. Dolhuis , o.
Madid, adj. ongebruik., Vochtig.
Madly, adv., zie Mad.
Madman, s. Krankzinnige. * , Delkop , Dolleman, m.
Madness, s. Dolheid, Krankzinnigheid.
Dolheid, Woede, Hevigeventoordheld , yr.
Madona, zie Madonna.
Madonna, s. Madonna, yr.
Madrepote, s. Plantsteen,
Madrier,, s. Sterke plank, yr.
Luchtig
Madrigal, s. Herderslied. *
gezang, Madrigal, o.
Madwors, s. Steenkruid , o.
Maestoso, adv. in de toonk. , Met verhevenheid en kracht.
to Maffie , v. n. veroud., Stameren.
Magazine, s. 1VIagazijn, o. *– , scheepsw.,
Kruidkamer, yr.
Magazine-lantern, s. Kruidlantaren, yr.
Magaziner, s. GOLDSMITH, Schriivetvoor magazijnen , m.
, Wilze.
Mage , s. ongebruik.,
SPENSER, Tooyenaar,
Maggot, s. Mug. *—, gemeen, /lour,
Gril, yr.
Maggottiness , s. Madigheid, vr.
Maggotty , s. Vol made.. Iliad g. *
gemeen , Grillig, Grilz ,"ek , Vol kuren.
Magi, s. pl., zie Magu,.
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Magic, s. Tooverkunst , Tooverij, vr.
*
adj., zie Magical.
Magical, adj. (Magically , adv.) Door
middel van tooverkunst bewerkt, Tooverachtig.
Magician , s. Tooveraar,,
Magisterial, adj. (Magisterially, adv.)
Schoolmeesterachtig. * — , Gebiedend,
Trotsch, Heerschzuchtig. * bid de
goudmakers , De kracht bezittendc , om
lets in eene andere zelfitandigheld le
veranderen.
Magisterialness , s. Schoolmeesterachtigheld. *
Trotschheid , yr.
Magistery, s. bij de goudmakers , Neesterpoeijer,, o.
Magistracy, s. Overheidsambt, o.
Magistral, adj. Meesterliik.. * — , Geslepen. *
, s. veroud., zie Sovereign
medicine.
Magistrality, s. BACON, Despotic/: gezag
in meeningen o.
Magistrally, adv. 1VIeesterachtig.
Magistrate, s. Overheidspersoon , m.
Magistratic, adj. De magi van een' over.
heidspersoon hebbende.
Magistrature, s. weinig gebruik., zie
Magistracy.
Magna charta, s. Groot charter, (aan
koning JAN afgeperst, en met eenige veranderingen door FIEND. toegestaan
en door EDW. I. bekrachtigd,) o.
Magnality,, s. BrowN, _let; groots , bldg.
tengewoons.
Magnanimity, s. Grootmoecligheid, vr.
Magnanimous, adj. (Magnanimously,
adv.) Grootmoedig.
Magnate, s. Groote, m.
Magnes, s. Magnect ,
Magnesia, s. Magnesia, yr.
Magnesian, adj. V n magnesia.
Magnesium, s. Basis der magnesia, yr.
Magnes-stone , s. SPENSER, zie Magnes.
Magnet, s. Magneet, Zeilsteen, m.
Magnetic, adj. Illagnetisch ; The —
needle , De magneetnaald. * — , s.
MILTON, zie Magnet.
Magnetical, adj., zie Magnetic.
Magnetically , adv. Door bet magnetisInns. *—, Door eene aantrekkende kracht.
Magneticainess, s. Magnetische gesteid.
heid of hoedanigheid , yr.
MagneCcness , s. , zie bet sneer gebruikelijke Magneticalness.
Magnetics, s. pl. Kennis van het magnettsmus, vr.
Magnetism, s. filognetische (of aan deze
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gelijkende) aantrekking, y r., Napetismus , o. ; Animal —, DierI6, k magnet:smus , o.
,
to Magnetize , v. a. Magnetizeren.
v. n. Magnetisch worden.
Magneto-electricity , s. Illogneto electriciteit , vr.
Magnifiable, adj. BROWN Pripivaardig.
Magnific,adj. MILTON Heerlijk,Prachttg.
Maenifical , zie Magnific.
to Magnificate, v. a. B. JoNsoN, Prijzen Roemen, Grootmaken.
Magnificence, s. Heerligeheid , Pracht.
*
Prachtlievendheid, yr.
Magnificent, adj. (Magnificently, adv.)
Hetrlijk, irachtig. *—, Prachtlieveml.
Magnifico, s. SHAKSP., Venetiaansche
groote, tn.
Magnifier, s. Vergrooter, Loftuiter,,
, Vergrootglas, o.
*
,
to Magnify, v. a. Vergrooten. *
Verheerlijken, Roemen, Prijzen.
Magniloquence, s. Grootspraak , yr.
Magniloquent, Magnitoquous, adj. Grootsprekend , Snoevend.
Magnitude, s. Grootte , Grootheid, yr.
Magnolia, s.. Laurierbladige tulpboom,
in., Magnolia , yr.
MagOt-pie, s. SHAKO, zie Magpie.
Magpie, s. Ekster, nt.
Magydare , s. eene plant, Duivelcdrek,m.
Mahogany, s. Mahoniehout, Mahonie, o.
Mahommedan , zie Mahometan.
Mahometan, adj. Nahometaansch. *
s. Mahometaan,
Mahometanism, s. Leer van Mahomet, yr.
to Mahometanize, v. a. Mahometaansch
tnaken.
Mahometism, Mahometry,, s. veroud.,
zie Alahoinetanism.
Mahound, s., weleer een verachtelijke
swam voor Mahomet.
Mahumetism, zie Mahometistn.
Maid, s. soort van Skate-fish.
Maid, s. Maagd, Vrijster. *--, Maagd,
Dienstmaagd, Meld, yr.
Maiden, s. Maagd, Vrijster,, (in den
strengen zin van Maagd en in dien van
Dern ,) yr., Meisje , o. *—, Waschkuip Waschmachine , " y r. * weleer in Scholl., zeker werktuig om to onthoorden. *—, adj. Maagdelijk. *
OngeUit maagden bestaande. *
huwd. * Nieuw, Ongebruikt. *—,
Onbesmet. * —, van regtbanken, Geene
misdadigers ter dood to veroordeelenhebbende. Aanrn. Sommigen beschouwen

MAID
Maiden in die opzigt als z. n-. w., en
schrifren het met een koppelteeken eon
het andere woord vast.
to Maiden , v. n. Zich als eene (eerbare)
maagd gedragen. * Ingetogen als
eene maagd zoyn.
Maiden-assizes, s. pl. Zittingen der assizes, waarbtj niemand ter deed veroordeeld wordt , yr. meerv.
Maiden-fortress. s. Vesting , die nag *oat
ingenomen is, Ongerepte maagd, yr.
Maidenhead , s. Maagdelijkheid ; fig.
veroud., Frischheid , Nieuwheid 5 vn
Maidenhair, s. eene plant, Vrouwenha-ar, a.
Maidenhode , s. veroud., zie Maidenhead.
Maidenhood, zie Maidenhead.
Maidenlike, adj., zie Maidenly.
Maidenliness, s. kaagdelijkheid, yr.
Maidenly, adj. et adv. Maagdelijk.
Maiden-lip , s. Kleefkruid, o.
Maiden-pink, s. Maagcknanjelier,, as.
Maiden-plate, s. Paard, dat den eersten
prijs gewonnen heeft , o.
Maiden-plum, s. Maagdepruim, yr.
Maiden-rent, s. Belasting ter uithuwing
van de dochter des landsheers, yr.
Maiden-sister, s. Ongehuwde zuster, yr.
Alaiclen-speech, s. Eerste redevoering (in
het parlement), vr.
Maiden-sword, s. Zwaard, dat nog maagd
(d. i. nog niet gebruikt) is, o.
Maidenwort , s. eene plant, Maagdenkruid, o.
AIaidhood , s. SHAME. , zie Maidenhood.
Maid-Marian, s. weleer: Meikoningin ,
y r. *— , n thans : naam van een' dens.
Maidpale, adj. Bleek als eeneziekevrijster.
Maidpaleuess, s. Vriftterziekte, yr.
Maidservant , s. Dienstmaagd, Meld,
Dienstmeid, yr.
, Pantser,
Mail, s. Malie, yr. *
Pantserhemd, o.
to Mail, v. a. Bepantseren.
Mail, s. Brievenmaal. * —, Brievenpost,
Rente. *—, Viek,Smet, yr.
Post. *
„yr.
Mailcoach , s. Postkar.
Mailcoach-horse, s. Paard der postkar, o.
Mailed, adj. Gevlekt.
to Maim, v. a. Verminken.
Maim, s. Verminking. * — , Benadeeling. *—, Wezenliike gebrekkigheid, yr.
Maimedness, s. Verminktheid, yr.
Alain, adj. Voornaamste , Gewigtigste,
Gewigtig. * — , s. Magt,
Groot. *
Voornaamste,Geheel,
Kracht, yr. *
Vaste land, o.
o. * — Zee, y r.
Wiaterleiding , y r., Kanaal, o.
*

MAIN
Main, s. Worp (blf' het dobbelen), m. *—,
eene weddenschap bit hanengevechten.
Main-boom, s. Giek , y r. , Zeilboorn,
Main-bowline, s. Groote boeliin , yr.
Main-braces, s. pl. Groote brassen, tn. miry.
Main-channel, s. Groote rust, yr.
Main-gear, s. Groot kardeel, o.
Main-guard, s. Hoofdwacht , yr.
Main-hatch-way, s. Groote luik, o.
Main-keel, s. Paste kiel , yr.
Mainland, s. Paste land, o.
Main-lifts, s. pl. Groote toppenants, m.
Mainly, adv. , zie Main.
Main-mast, s. Hoofdmast , Groote mast,m.
Mainour, s. Gestolen goed in de handen
van eon' diet, o.
IVIainpernor, s. Borg voor een' :tit de gevangenis ontslagene , m.
Main-post, s. "Ichtersteven , m. (yr.
Main-preventer-stay , s. Groote looze stag,
IVIainprise, s. In bewaring nemen van
iemand tegen borgtogt , o.
Main-sail s. Groote zeal, Schooverzeil , o.
Main-sheet, s. Groote schoot, tn.
Main-shrouds s. pl. Groote want , o.
Main-slide, s. Groote schuifspier,,
Main-sprit, s. Groote sprite, m.
Main-stay, s. Groote stag, yr.
Main-stay-sail, s. Groot stengestagzeil, o.
to Mainswear, v. a. Valsch zweren.
Main-tack, s. Groote hats, tn.
Main-tackle-pendent, s. Hanger aan dens
grooten mast, M.
to Maintain, v. a. Staande holden, Be
weren. * —, Handhaven , Vocrstaan
*
, Onderhouden, In stand houdcn.
*
, Onderhouden, Den kest
*—, v. n.
Maintainable, adj. Houdbaar. * , Perdedigbaar,
Maintainer, s. Verdediger,,
Maintenance, s. Onderhoud , o. , Poorziening in levensbenoodigdheden. * —,
Verdediging. * — , Instandhouding , yr.
Maintop, s. scheepsw., Groote mars, yr.
Main-top-gallant mast, s. Groote bramsteng , yr.
Main-top-gallant-royal-mast , s. Groote
bovenbramsteng, vr.
Main-top gallant-royal-yard , s. Groote
bovenbramra , yr.
Main-top-gallant-royal-sail, s. Groot bo•
venbramzeil , o.
Main-top-gallant-royal-shrouds, s.
Groot bovenbramstengewant , o.
Main-top-gallant-shrouds, s. plur. Groot
bramstengewant , o.
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Main-top-gallant-sail, s. Groot bramzeil,o.
Main-top-gallant-yard , s. Groote bratnra , yr.
Main-top-mast , s. Groote steng , yr.
Main-top-mast-shrouds, s. plur. Groot
stengewant , 0.
Main-top-mast-stay-sail , s. Grootestengestagzeil, o.
Main-top sail, s. Groot marszeil , o.
Main-top-sail-yard, s. Groote torzeilsra,vr.
Main-top-yard, s. Groote marszeilsra,vr.
Main-try-sail-gaff, s. Stormgaffel aan den
grooten mast, yr.
Plain-yard, s. Groote ra , yr.
Maize , s. Turksche tarot-c of weite, yr.
Majestatic, Majes:atical , adj. veroud. ,
zie Majestic.
Majestic , adj. Groot, Verheven , Majestuens. * —, Vorstelige.
Majestical , adj., zie Majestic.
Majestically, adv. filet majesteit, Majestueus.
/z'lajesticalness, s. Majestueusheid , Deftigheid, Stetigheid , y r.
(ness.
Majestic,ness , s. veroud., zie MajesticalAiajesty , s. Verhe y enheid, Statigheid
Grootheid, 111ajesteit. * —, als titel ,
Majesteit, yr.
Major, adj. Grooter in getal ,hoeveelheid,
uitgebreidheid of waardigheid. * —, s.
Grootere , Oudere, o. * —, in het burgem. , Burgenseester, Naive. * in
het k, ijgsw. , Majoor. * , ie de r edck.,
eerste stelling eerier sluitrede, Major, In.
Majoration, s. BROWN, ilangroei, Aanwas ,
Major-domo, s. Hofmeester ,
Major-general, s. Generaal-majoor,
Majority, s. Grooter
, o.
,
Meerderheid (in getal). * —, Meerderjarigheid , yr. * --, Majoorschap.* ,
Burgemeesterschap o.
to Make, v. a. Maken, zie Maker) irs
het andere deel ; to — way, Plaats maken ; to — known, Bekend waken; to
—a good dinner, Een goed middagmaal
doen; to — a trial, Eene proef semen;
to — money of a thing, lets tot geld maken ; to — love , Vrijen; to — a fool of
one, Den gek met iernand scheren , Iemand voor den gek houden ; to--merry,
Zich vermaken ; to— a pen, Eene pen
verrnaken, versnifden.* — , Doen.* —,
gevolgd van een ander ,s'erkw. even als
Ned. Doen : to — one rise at an early
hour, lemand vroeg doen opstaan. *—,
met ondersch. bijn-oegs. in weer of min
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afwijkende beteek.,als : z.) to — a thrust
AT one , Een' stout near remand doen;
2.) to — AWAY a.) Wegmaken ,Uit den
weg ruimen; b.)Dooden, Van karat maken; 3.) to — ... or , Maken van; a.)
to light OF; Geen werk waken van,
Met onverschilligheid aanzien of beschouwen ; b.) to — much OF , Veel werk
waken van, Veel ophebben met ; c.) to
— account OF , *) Werk waken van ;
**) Rekenen of Staat maken op; 4.) to
- OUT , a.) Uitmaken ; b.) Verklaren;
c.) to - One OUT OF one's wits, Iemand
van z ffia verstand brengen; 5.)
a.) Uitmaken, Vol maken; The family
was made u p of angels, De familie bestond nit engelen; b.) elf maken; c.)
Zamenbrengen; to — UP one's mind,
Zijn besluit nervosa; oak: Zich voorberelden (tot, To); d.) Herstellen , Weder in orde brengen ; e.) Verefenen;
f.) Milken, In den vereischten toestand
brengen, gals: to — ur a letter, Een'
brief vouwen; to - it UP AGAIN, Het
weder good maken; 6.) to — head UPON
one, Iemand het hoofd bieden; 7.) to—.
WITH , als: I will not many words
WITH him, lk zal niet veel woorden met
hem wisselen. * v. n. Gaan, Zich
begeven, Reizen; 1.) to — AFTER one ,
Iemand naspoeden of vervolgen; 2.)t0AWAY WITH , Van het leven berooven;
3.3 to -FOR,, a.) Zich begeven naar ;
b. Bevorderen; 4.) to - OFF, Zich
wegpakken; 5.) to - ON , Voortmaken;
6.) to — UP FOR, Vergoeden,Herstellen;
— UP FOR lost rime, Den verloren'
tijd inhalen; 7.) tO- WITH, a.,Overeen stemmen met; b.) to —free WITH,
*.) Zich vrijheden yeroorloven omtrent
(iemand , one); **.) Zich bedienen van
(iets , a thing), (W' het ons eigen
ware, Vrij gebruiken. (m.
Make, s. SPENSER, BEN JONSON, Makker,
Makebate , s. Twists t ofrer, Stokebrand, m.
Makeless , adj. SHAKSP., Onvergelijkelijk.
Geene weérga (makker,, echtge*
moot , vriend. , enz.) hebbende.
Makepeace , s. Vredestichter, on.
Maker, s. Maker, m., Maakster, yr. ;
oak: Schepper,, tn.
Makeweight, s. Toegift om het gewigt
vol to maken, er.
Making, s. Maken. * —, Maaksel.
veroud. , Gedicht, o.
Making-iron , s. Rabatifzer, o.
Malacostomous , adj. Zachtkieowig.

MLA
Malady , s. Ziekte, yr.
Malaga , S. Malaga,
Malanders , s. pl. Ktoven in de kniebogen der paarden , yr. meow.
Malapert , adj. (Malapertly, adv. ) Poorbarig, Onbescheiden.
Malapertness , s. Onbescheidene voorbarigheid , Onbescheidenheid, yr.
Malapropos , adv. Te onpas.
Malar, adj. Van de Wang, Wang ...
Malaria, s. Slechte locht , yr.
Malare , s. Zout van appelzunr met
(waken.
eene basis, o.
to Malaxate , v. a. (Door kneden) zacht
Malaxation , s. Verzachting , yr.
Malconformation , a., zie Inform.
Male, s. Metal, y r., zie Mail.
Male, adj. IVIannelijk , Tot hetyrannelijke
geslacht behoorende. s. Mannetje
(van eenige diersoort), o.
Male, (a prefix , ) Slecht.
Maleadministration , s. Slechte hectoring
(van zaken), o.
Malecho , zie Malicho.
Malecontent , adj. Misnoegd. * , s.
Misnoegde , (blfz. over het bestuur yam
den staat,) tn. en yr.
Malecontented , adj. (Malecontentedly,
adv.) Misnoegd.
Malecontentedness , s. Misnoegdheid, vr.
Maledicency,, s. weinig gebruik., Kwaad
sprekend.
Maledicent, adj. weinig gebruik., Kwaadsprekend.
Malediction, s. Vervlocking, yr.
Malefaction, s. Wanbedriff, o., Wandaad , yr.
Malefactor, s. Mis dads* ger, Boosdoener, m.
Malefic , adj. Schadelvk , Kwaad.
Malefice, s. CHAUCER , Snoode daad, r.
Maleficent, adj. Snood, Boos.
to Maleficiate , v. a. BURTON, Botooveren.
Maleficiation , s. bish. HAIL, Betoovering , yr.
Malengine, s. SPENSER, MILTON , Bedrog, o.
Malepractice, s. Slechte handelwfize, yr.
Malespirited , adj. lilannelifk gezind,
Hooghartig.
Malet , s. SHELTON , zie Portmanteau.
Malevolence, s. Kwaadwilligheid, yr.
Malevolent, adj. (Malevolently, adv.)
Kwaadwillig.
Malevolous , adj. WARStfRTON, zie
*Able volent.
Malformation, s. Brims ming , yr.

MALI
Malic, adj. Ult appels getrokken ;
acid , Appelzunr,, o.
Malice, s. Kwaadwilligheid. * -Kwaadaardigheid, vr.
to Malice, v. a. veroud., Met nijdige
oogen aanzien.
Malicho , s. SHAKSP. Kwaad , o.
Malicious, adj. ( Maliciously, adv.)
Kwaadaardig.
Maliciousness,_s. Kwaadaardigheid, yr.
Malign, adj. Boosaardig.
to Malign, v. a. Met kwaadaardigheid
aanzien. *
, .Benadeclen.
Malignancy, s. Kwaadaardigheid, (ook
van ziekten,) yr.
Malignant, adj., zie Malign. * —
Kwalifie gezinde , tn.
Malignantly, adv., zie Malign.
IVIaligner, , s. Misnoegde, Beniider,,
Vijand. *
Scherpe beoordeelaar,,
Hekelaar,
Malignly, adv., zie Malign.
Malison , s. CHAUCER , zie Malediction.
Malkin, s. Stokdweil , Ovendweil, yr. *—,
Vogelschrik , tn. *
Slons , yr.
Mall, s. Malie , vr., Maliekolf, en.
Maliebaan , yr.
*
to Mall, v. a. veroud., Met de malie slaan.
Mallard, s. IVIannet fe der wilde eend , o.
Malleability, s. Smeedbaarheid , yr.
Malleable, adj. Smeedbaar.
Malle ableness , zie Malleability.
to Malleate , v. a. Met den hamer bearbeiden, Smeden.
Malleation, s. Smeding, yr.
Mallecho , zie Mali,ho.
Mallet, s. Slei, y r., Slegel, Slagel,
Houten hamer,
Mallows, s.
Kaasfeskruid, o.,
11114'8 yr.
Malmsey, s. Malvezei , m.
Malt, s. Mout , o.
to Malt, v. a. Mouten. * — , v. n.
Mout warden.
Maltalent , S. CHAUCER, SPENSER ,
Kwade luzin , yr.
Maltdrink, s. Bier, a.
Maltdust , s. Moutstof, o.
Maltfloor, s. .111Outzolder,,
Malthorse, s. Brouwerspaatd, a.; fig.
Sukkel , on.
Maltkiln , s. Mouteest , m.
IVIaltliquor, s. Bier, o.
Maltmill, s. Moutmolen, m.
Maltman , s. Mouter,, Houtmaker,, en.
to Maltreat, v. P.. Mishandelen.
Maltreatment , s. Misnandeling , vr.
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Maltworm , s.
Biervlieg, vr.
Malvaceous , adj. Vail de maluwe.
Maiversation , s. Pligtverzuim (in cent
ambtsbediening), o.
Mam , s. verkort van Mamma.
Mamaluke, s. een Egypt. soldaat,Mammeluk ,
Mamma , s. Mama, vr.
Mammal, s. (pl. Illammalia,)Zoogdier, o.
Mammalian, adj. Van de zoogdry en.
Mammalogy,, s. .Natuariiike geschiedenis
de g zoogdiet en , yr.
Matmary,, adj. Van de horst, Van do
borstaderen.
Mammet , s. Pop, yr.
Marnmifer,, s. Zoogdier,, a.
Mammiform , adj. Tepelvormig.
Mammillary, adj. Van de burst of de Ivpels. *
Tepelvormig.
Mammock, s. veroud., Klomp, tn., Onbehouwen seek 0.
to Mammock, v. a. SHAKSP., MILTON,
In stukken scheuren.
Mammon, s. Rijkdom. *---, Geldduiv el , en.
Mammonist, s. Trek,
Mammoth, s. Mammoth, m.
Mammy, zie Mam.
Man , s. (pl. Men, ) Mensch. * ---,Man.
* , Knecht, Liffknecht , * ,
Schiff (op het dambord), y r. * — ,
lioer (in het kaartsp.), tn.; fig. —
of war, Oorlogschip, o.
to Man, v. a. Bemannen, Met man,,
schap voorzien. *— , Versterken. *
Bedienen. (eenen valk) 4frigten ;
I,) to - OUT, Uitriaten; 2.) LO WITH , Bemannen met.
Manacles , s. pl. Handboeijen, yr. meerv.,
Paternosters, m. tneerv.
to Manacle , v. a. Paternosteren.
Met
to Manage , v. a. Bestieren. *
behoedzaamheid of spaatzaamheid gebruiken, Ontzien. * Handelbaar
waken, Temmen. * — , (een paard)
Berijden , Dresseren.
Manage, s. Bestier van zaken, o. * —,
Rijkunst , yr.
Manageable, adj. Hand4g tot gebruik.
* — , Handelbaar.
Manageableness, s. flandigheid tot gebruik. *
Handeibaarheid,
Management, s. Bestier van zaken. *—,
Overleg, o., Behoedzaamheid , yr.
, Goede
Manager, s. Bestierder. *
huishouder,, tn.
Managery, s. weinig gebruik. , Bestier
van zaken , o.*—,Huishoudelijkheid,vr.
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Uitvloeijing, yr.
Manation,
Manbote, s. weleer, Geldboete wegens
manslag, vr.
Manche, zie Ma111101.
Manchet, S. BACON, IZ. WALTON, Klein
wit broodje, o.
Manchineel, s. 1Vlaneanilleboom , m.
to Mancipate, v. a. Tot slaaf maven.
Mancipation s. Slavernil, yr.
Manciple, s. Huishouder,Spfjcbezorger, tn.
Mandamus, s. Bevelschrift , afgegeven
door het Court of King's bench, o.
Mandarin, s. in Sina, Stadhouder, tn.
Hoftaal, yr.
*
Mandarin-duck , R. eene eend in Sina.
Mandatary, s. Priester,, die een pausel.
mandaat voor een ambt beef:, m.
Mandate, s. Bevel. * — , Bevelschrift, o.
Mandator, s. AYLIFFE, Bestuurder, tn.
Mandatory, adj. Bevelend , Lastgevend.
Mandil, s. veroud., soort van mantel.
Mandible, s. Kakeheen, o.
Mandibular, adj. Van het kakebeen.
Mandilion, s. Soldatenrok, tn.
Mandment, s. CHAUCER, zie Com(yr.
mandment.
Mandolin, s. een snaarspeelt.,Blandoline,
Mandragora , Mandrake , s. Alruin,, tn.
Mandrel, s. gedeelte aan eene draai
bank , dat het bewerkt wordende stuk
vasthoudt.
Manducable, adj. Kaanwbaar,, Eetbaar.
to Manducate, v. a. Kaauwen.
Manducation, s. Kaauwing , yr.
Mane, s. Mann, (van een paard of
leeuw ,) yr.
Mane-comb, s. Paardeka m , m.
Maneater, s. Illenscheneter , rn.
Maned, adj. Met maven voorzien.
Manege, s. Rijschool , Mange ,
IVIanes, s. plur. Schim (eens overledenen), yr.
Manful, adj. (Manfilly. adv.) Mannelijk Manhaftio, Moedig.
Manfulness, s. Mannelvkheid, Manhafyr.
tighei
Man2. corn s. illanhzaad , a.
Mange, s. Schurf't (van dierenVvr. en o.
Mangel-wurzel, s. Mangelwortel, m.
Manger, s. Kribhe (voor vee), yr. *—,
scheepsw., Pisbak , m.
Manger-board, s. Scoot van den pisbak, o.
Manginess , s. Schurftigheid, yr.
to Mangle, v. a. Vaneen rijten, Perscheuren , Havenen; fig. Verminken ;
to — meat in carving , Het vleesch in
het yoorsnsiden villen.

MANG

to Mangle, v. a. Mangelen.
Mangle , s. Mange', m.
Mangler , a. lilangelaar,, m.
Mangling, s. Iflangelen , o.
Mango , s. eene Ind. vrucht, Mango, yr.
Mangonel, s. CHAUCER , werptuig voor
steenen , Steenwerper,, m.
to Mangonize , v. a. B. JONSON Oppoet.
sen, ( om des te gemakkelijker to ver.
koopen).
Mangrove, s. eene Indische plant.
Mangrove-grape , s. Zeedruif, yr.
Mangy, adj. van vee, Schurft , Mel
schurft behebd , Schurftig.
i\ianhater, s. Menschenhater,, m.
Manhood, s. Illenschheid illenschelijke
geaardheid. *
, (tegenst. van Prouwelijklieid of van Kind,chheld). * —, Illannelijkheid, Illanhaf:
tieeid , yr.
Mania, s. Krankzinnigheid. *
,
Weed:, or.
Maniac, adj. Dot , Krankzinnig.
s. Krankzinnige,
en vr.
Maniacal, adj. , zie Maniac, adj.
Manichean, adj. Manicheeseh„ * , s.
Manichar,, tn.
Manichee , s., zie Manichean, s.
Manichord, s. weleer, soort van klavier
in kloosters, Manichordion, o.
Manicon, s. Boschnachtcchade, yr.
Manie , s. veroud., zie Mania.
Manifest, adj. 1Claarbliikeliik. * —, Bekend ,Openbaar; I.) - OF , (DRYDEN')
Overtuigd van; 2.) - TO, Open voor.
to Manifest, v. a. Te kennen geven ,
Doen blijken, _elan den dag leggen ,
Openbaren ; to — TO, Openbaren aan,
Manifestation, s. Aan den dag leggen
o., Openbaring , yr.
Manifestible, adj. Ligt aan den dag
te leggen.
Manifestly, adv., zie Manifest.
Manifestness, s. Klaarblijkelljkheid. #—,
Bekendheid, yr.
Manifesto, s. Openbare yerklaring,
Manifest, o.
(voudig.
Manifold, adj. 1VIenigerT7ande , VeelManifolded, adj. SPENSER, Met vele
vouwen.
Manifoldly,adv. Op onderscheidene wl7zen.
Maniglion, s. Handvat (aan een kanon ),o.
Manikin, s. Mannetje, o.
Manilio, s. Armband, gelijk men in
Afrika enz. drargt,) no.
Manille, zie Manilio.
Maniple, s. bij apoth., Hand-vol. *

MANI
het
bij tie oud Rom., Manipel d,
vierde gedeelte eener cohorte , y r. *
Armband, (van den mispriester can
den linker arm,) m.
Manipular, adj. Van eene manipel.
Manipulation, s. Werken met de hand,
eene wifze van zilvergraven.
a. *
Mankiller, s. Manslager,, Doodslager,
Bloordenaar,, tn.
Menschelijk geslacht ,
Mankind, s.
Menschdom , o.
Manless, actj. ongebruik., Onbemand.
* , Onmannekk.
Manlike, adj. Mannelijk een man.
Manliness, s. Mannelijkheid , Manhaftigheid, yr.
Manling, S. BEN JONSON, zie Manikin.
Manly, adj. & adv. Mannelljk , Manhafeig. Mannelifk, iViet kinderachtig.
Man-midwife, s. Vroedmeester, m.
Manna, s. Manna, o.
Manner, s. Manier,, Wijze, y r.; In this
—, Op deze wifte ; In a —, Genoegzaam. _ * — , Gewoonte, yr. * zie
Mainour ; zie ook Manners.
to Manner, v. a. SHAKSP., Goede zeden
leeren.
Mannerism , s. Onveranderlijkheid van
manier, yr.
Mannerist, s. Kunstenaar, die al zijne
werken naar de zeltde manier uitvoert,m.
Mannerliness, s. Welgemanierdheid, vr.
Mannerly, adj. & adv. Welgemanierd.
Manners, s. pl., zie Manner. * —, inzond. Mani eren, yr. meerv., Gemanierdheid , yr., Zeden, yr. meerv.
Mannish, adj. van vrouwen , Manachtig,
Mannelijk, Naar eenen man gellikende.
Manoeuvre, s. Manoeuvre, yr.
to Manoeuvre, v. n. Manoeuvreren.
Manometer, s. Luchtmeter(ter bepaling
der ijiheid),
, Heerlijk
Manor, s. Grondregt. *
goed, Heerengoed, o.
Manor-house , s. Heerenhuis. * —,Iluis
van den Lord-Mayor to Londen, o.
Manorial, adj. Van een landgoed.
Manor-seat, s. Landgoed, Heerenhuis o.
Manpleaser,s.Menschenbehager,171eijer,m
Manqueller, s. Doodslager, m.
Man-rope, s. Valreep , m.
Pastorif; yr.
Manse, s. Boerderif. *
AIan-servant, s. Knecht, tn.
Mansion , s. Heerenhuis (op een heerengoed).* Verblijf ,o.,Verbli/fplaats ,
ENG. A. DUTCH DICT.

MANS
yr. * ,Verblijf, o. , Vertoeving , yr.
to Mansion , v. n. Wonen.
Mansionry,, s. SHAKSP., Vertoeven, o.
Manslaughter, s. Doodslag. *
in regten, Manslag , (asset geheel
doch onv oorbedachte doodslag,)m.
Manslayer, s. Doodslager, in.
Mara-stealer, s. Blenschendief'
Mansuete , adj. CHAUCER, RAY , Tam.
Mansuetude , s. Tamheid, yr.
Mantel, s. Schoorsteenmantel m. * ,
zie Mantel-piece.
Mantelet, zie Mantlet.
Mantel-piece, s. Schoorsteenliist , yr.
Mantel-tree , zie Mantel-piece.
Mantiger, s. Baviaan, m.
Mantle, s. Mantel, m.
to Mantle, v. a. Jiemantelen, Bewimpeten. * —, v. n. Klapwieken. *— ,
Vrolijk zijn. * , van vochten
men • ook: Kraals es zetten, Opborrelen,
(yr.
Parelen.
'
Mantling, s. Draperie am een wapenschild,
Mantology, s. Voorzegkunde , yr.
Mantua, s. Vrouvenjapon, an.
Mantuamaker, s. Wollennaaister, yr.
Manual, adj. Met de hand verrigt ofgebruikt ,vordende. , Tot de hand
behoorende, Hand . . . * , s. Handboek,o.
Manuary, adj. bish. HALL, Door de hand
verrigt.
Manubial, adj. Buit gemaakt, Veroverd.
Manubrium, s. Handvat, o. (yr.
Manuduction, s. Gelei ding (bij de hand),
Manudactor, s. Geleider, tn.
Manufactory, s. Fabriceren, o. * —
Fabrifl e, yr.
Manufactural,adj.Fabrijkmatig,Fabra...
Manufacture, s. Bewerking door kunst.
* Manufactuur,,(eenige door kun4
bewerkte stof,) yr.
to Manufacture, v. a. Fabriceren. *—,
v. n. Zich met fabrithwerk bezig holden.
Manufacturer, s. Manufacturier,, Feebrikant, tn.
to Manumise, v. a. Vijmaken. Uit den
slaafschen toestand verheifin. Aanm. to
Manumit verdient boven dit devoorkeur.
Manumission, s. Vrfsmaking , vr.
'to Manumit, v. a., zie to Manumise.
Manurable, adj. van land , Tot bouwgfrond
kunnende dienen. * — , Bemestbaar.
Manurance , s. SPENSER, Landbouw,
to Manure, v. a. MILTON, Bebouwen.
to Manure, v. a. Blesten, Bewesten.
Manure, s. Blest, m.
35
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Manureage, s. WARNER, zie Manurance. to March, v. n. bc)
Nanuretrent,s.WoTTON, zie Manurance. Optrekken. * , in het a /gem., Stat,g
lYlanurer, s. .Bemester, Mester, in.
gaan ; I.) to — AWAY , fregutar che, en;
Manuscript, s. 1,12thchl lit Geschreven 2.) to - BEFORE, Voraan gain; 3.) to
both , o. *
adj. Geschreven.
- DOWN, Afivandelen ; 4.) to — FOR,
Nantuenency, s. Onderstesining , yr.
Nal cheren near, op ; 5.) to — IN. InMany, adj. ( comp. More, super!. Most), marcheren ; 6.) to - INTO, 1!1,-ii el,eren
iti e/4 t. rea; ; 8. )
Feel. *
s. Illenigre , yr.
in; 7. ) to - OFF,
Many, s. zie Jdeirv.
to -- OUT , Uitinarcheren4 9.) ZO-UPON,
Blarcheren op (d. i. in de rigti;-1 van).
Manycoloured , adj. 'Veelklenrig.
Manycornered, ad j . Vceihoekig.
* — , v. a. iv" kriks-1. Do,n n arche1,,lanyfeet , s. Veelrce; , us.
ren. *—, in let aigem., Gel egad doer
Manyflowcred, adi. Veelbloemig.
optrekken.
Man y headed, adj. ree;hoofdig.
March, s. bij krr7g.sl. , .71Isr.f.c 11. * —,
in het algem. , D,ftige gang , (zie
Manylanguaged, adj. Vele tr,len hebbende.
Manyleaved , adj. Veelbladig.
ook Marches.)
Manypeopled, adj. Talreik in bevolking, Marcher, s. Opziener over de grensscheiVolkraik.
dingen ,
Marches, s. plur., zie March. * ,
Manypetaled, zie Polypetalous.
Grenspalen,m. meerv., Greazen, vr. inn/.
Manytimes, ads. .Thleemalen.
Matiyvalved, adj. P'eelklappig.
Marchioness, s. Markle z:n , yr.
, o.
hiarchpane, s.
Nap , s. Landkaart , Kaart , yr.
to Map, v. a. In kaar t brengen, Op Marcicl adj. B.L'ger.
M, gel held , yr.
Marcor,
eene kaart afteekenen.
Mare , s. Iles r se yr.
Maple , s. Ahorn ,
Mareschal, s. Maarschalk , vs.
Maple-tree, s. Ahornboom
Nappery, s. SHAKSP. Illaken van lard - Margarate, s., zie Margaric acid with a
base.
kaai ten , o.
Margaric, adj. Ut spek getrokken ;
IVIapp i ng, s. Kaartenteekenen , o.
, 5,,,,ekzuur,, o.
to Mar, v. a. Bczoedelen , Bederven ;
pra y. One scabbed sheep mars the ‘7, hole l',1argarne , s. , zie Margar:c acid.
flock, Len schurft scliaap bederft de gan- Margariv, s. Par el, vr.*--, zieMarf.,,arine.
Marge, s. SPENSER , zie Margin.
seize Ic y dde.
zie Margin.
Mar, s. weinig gcbruik. , Bederven, o. Marge= , s.
Maranatba, s. een vioek. bij de Ioden Margin, s Kant , .Rand, (inzond. het
„De Heere • Rome ."' d. i. „De Ike: e wit ie van de blac:ziiden eens beeks,) tn.
to Margin, v. a. Op den kant schrifven.
s ti die 1.! !"
* — , Redden.
Marasirus , s. Ultterende koorts „ yr.
Marauder, s. Piundercar ,11.1aratidenr,m. Marginal , adj. Op den leant of rand geMarauding, adj. Plnirderend. *
, s. schi even of gedrukt, Kant....
Marginally, adv. Op den kart.
plundercn (door het land), o.
, to Marg i nate, v. a. Van een' rand voorMaravcdi , s. eene Sisaansche kopes
zien , Rcnden.
Mar avcdi ,
N arb l e s. Mariner, o. * , Knikker, Margrave , s. Illarkgra af,
, adj. Blarineren. * — , Gcrnezr- Margravine , s. filarkgravin , yr.
tn.
Mallets, s. pl. Illariaviooltjes, o. meerv.
merd.
Marigold, s. Goablocm ,
to Marb's , v. a. Diaz-me/en.
Nargold-window , s. Rend lee; krar 117, yr.
Marble-c ■ trer, s. Marmerslifter,
Marble-h ,arted, adj. Versteend van hart. to Marinate, v. a. Ihzulten, 111,rivel en.
Marine
, adj. De zee betrcffinde. *—, s.
Marbling- s. Illarmeren , o.
Zeezc,ken , y r. vices v. , Zemezen , o.,
Marble-40arry,, s. Marino groef, yr,
Marb, slab, s. Blamer en bled, o. , of Zeeinagt , vr. * , Zeesoldaat , m.
Mariner, s. Zeeman , Illations, in.
plant , yr.
casite , s. een inineraal , illarcasiet , Marish, s. Iliceras , o. * —, adj. Nierass;g.
Muuctick.
/72.; z:'e
Marital , adj. Len' getrom ?en man toe
Blarcc,cent , adj. Vrweikend.
komende of 11ern betreffendc.
March, s. Lentemaand , y r., Maart

MARI

Maritated , adj. ongebruik., Eenen man
hebbende.
Maritimal , adv. veroud., zie Maritime.
Maritime , adj. De zee of zeezaken betreffende, Zee... * Aan de zee liggende.
Eene zeeinagt hebbende ; 'rue —powers,
De zeemogendheden.
Marjoram, s. Mariolein, yr.
Mark , s. Dlerk , Merkteeken, O. *
Stempel, in. "
Blijk ,
*—
Doel , Doelwit , o. * —,Mark , (in Engel. 53 schellingen en 4 stuivers sterl,)
o. * —, zie Marque.
to Mark, v. a. Merken, Met een merle
teekenen. Aanduiden. * — , Opmerken. * —, In acht nemen ; I.) to
DOWN , Neerschieten (eenstuk wzld,
terwfil de jager op den her scant); 2. )
to — FROM , Merken ; 3.) to—ou r,
Aanwlizen , Aanduiden , Doen zien ;
4-) to — WITH, Merken met.*—, v. n.
Acht geven , Merken.
Marker, s. Merker. * —, Markeur, m.
Market, s. Markt , vr.; prov. You have
brought your hogs to a fine Daar
komt gij bekaaid of ; I.) - FOR cattle ,
Veemarkt ; 2.) - OF herbs, Groenmarkt.
to Market, v. n. Koopen of Verkoopen.
Marketable , adj. Geschikt voor de markt,
Verkoopbaar, Leverbaar. *— , Gangbaar op de markt.
Market-bell, s. Marktklok , yr.
Market-cross, s. Marktkruis 0.
Market-day, s. Marktdag , m.
Market-folks, s. pl. Matktgangers ,
meerv., Mark.tvolk. , o.
Market-house, s. Verkoophuis , o.
Market-maid, s. IlIarktmeisje , o.
Market-man, s. Mark tgai, ge r , m.
rvlarket-place , s. M irktplaats , vr.
Market-price, Market-rate s. Marktprais , m.
Marker-town s. Marktstad , yr.
Market-woman , s. Markt y ronw,, yr.
Marksman , s. Goode mikker of saint ier,m.
gel , tn.
.Marl, s.
to Marl v. a. Met mercel mesten.
to Marl, v. a. scheepsw., JJ1arlen.
yr.
Marline , s. scheepsw. ,
Marline-spike, s. Marlpriem, m.
Marline-knot, s. Marlslag, m.
Marlite , s. Stinksteen , tn.
Marlitic , adj. Van stinksteen.
Marlpit s. Mergelkuil , tn.
Marly,, adj. Vol merge/.
Marmalade, s. CI-maul/It ktvevleefch o.,
Marmalade, yr.
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Marmalite, S. zeker mineraal.
Marmoraceous , adj. weinig gebruik., zie
Marmorean.
Marmorated , adj. Met mariner belegd.
Marmoration, s. Beleggen met marmer, o.
:Marmorean, adj. Marmeren.
Marmose , s. een diet • dat naar den
opossum gel&kt , doclz kleiner is.
Marmoset, s. Aapje , o.
Marmot, s. Marmot, y r., Murrneldier, o.
Maroon, s. Weggeloopen neger, die zich
in de , W. I. op de bergen ophoudt
Blal on ,
to Maroon, v. a. (een matroos) Op eene
onbewoonde knot aan land zotten.
Marque, s., als : Letters of — , Kaperbrieven, m. meerv.
Marquee, s. Groote yeldhut ,vr.
Marques, s. Eng. titel, Markies , m.
Merquetry,, s. Ingeiegd werk, o.
Marquis, s. Pr. titel , Markies , 711.
Marquisate , s. Markgraafsehap , Markizaat, 0.
Marrer,, s. Bederver,,
Marriable, adj veroud., zit? IV[arriageabl e.
Marriage, s. Trouwen. Huweifile ,
o., Echte stand ,
Marriageable, adj. Huwbaar. *—, Vet-eenigbaar.
Marriage-articles, s. pl. Huwelijks y oorHuwelijks contr act, o.
waarden, y r.
Marriage-bed , s. Iluwelijksbed , o.
Marriage-chamber, s. Brvidskamer,, vr.
Marriage-day, s. Trouwdag, m.
Marriage-dress, s. Trouwgewaad o.
Marriage-good, s., zie Marriage-portion.
Marriage-hater, s. Vijand van het huwelijk , m.
Marriage-hour, s. Uur van het trouwen, 0.
Mai-riage-portion s. Huwelijksgoed , o.
Marriage song, s. IlnweltjA.'szang ,
a.
Marriage-sapper, s,
Marriage-tie , s Iluwelijksband , m.
'Married , adj. Gehuwd, Echtelijk.
Marrow , s. lit erg , o.
to Marrow, v. a. QUARLES , Vet ?" 7,ren Marrowbone , s. Mergbeen, a. Mergpiip , yr.
Marrowfat, s. Groote erwt, yr.
Marrowish, adj. Mergachtig.
Marrov;12ss, adj. Mergloos.
Marrowy,, adj. Mergrijk ; Eg. Krachtig , Pittig.
to Marry, v. a. Trouwen, In den echten
staat verbinden, Uittrouwen, Zen huwelijk geven. Trouwen, Ten hawelvk nemen ; to . — one TO , Iemand

PARR
ten huwelijk geven of laten trouwen met.
* —, v. n. Trouwen , Een huwelijk aangaan; I.) to — BELOW one's self,Zich
mistrouren, Beneden zijn' stand of rang
trouwen ; 2.) to — INTO, In eene familie trouwen, Zich door huwelijk met
eene familie verbinden; 3.) to — WITH,
Trouwen met. Aanm. Bijvroegere schrevers vindt men some To in pleats van
WITIL
Marry, adv. veroud. , (By MARY,)
Waarlijk.
Marsh, s. Moeras, o.
veroud.,
Marshal, s. 1VIaarschalk. *
Begeleider,
Ceremoniemeester. *
to Marshal, v. a. In code schikken. *—,
(Met plcgtigheid) opleiden, geleiden;
to — children INTO thesr places, Kinderen near hunne plaatsen geleiden.
Marshaller, s. Die schikt , regelt.
Marshal-sea, Maarschalksplaats, yr. *—,
naam eener gevangenis in Southwark
to London.
Marshalship, s. Maarschalkschap, o.
Marshbent, s. Moerasstruisgras, o.
Marsh-bilberry, s. zekere bes.
Marsh-cinque-foil, s., Rood viffy ingerkruid, o.
Marsh-crow-foot , s. Watereppe, yr.
Marsh-helder, s. Waterahorn,
Marsh-fever, s. IVIoeraskoorts , yr.
Marsh-gentian, s. Blaauwe herfstgenclean , vr.
Marsh-ground, s. Moerass'ige grond ,m.
Marsh-groundsel, s. Aschkruid, o.
Marsh-horsetail, s. Poelkannekruid , o.
Marsh-land, s. Moerassig land , o.
Marsh-laurel, s. een Amerik. boom.
Marsh-mallow, s. Maluwroos , vt.
Marsh-marigold, s. Hoefbiad , o.
Marsh-mint, s. Tuinmunt yr.
Marsh-moss, s. Wilgenbladig stermos , o.
Marsh-pennyworth, s. Wabernave/kruid,o.
Marsh-pine, s. Moerasden , m.
Marsh-rocket, s. soort van drieblad.
Marsh-rosemary , s. Rozemarijnheide, yr.
Marsh-spurge, s. Waterspurrie, yr.
Marsh-tare, s. Waterwikke, yr.
marsh-thread, s. Waterdraad, m.
Marsh-titmouse, s. Rietmees , yr.
Marsh-trefoil, s. Waterklaver,, yr.
Marsh-worm, s. Moera cworm, m.
Marshy, adj. Moerassig.
(m.
, yr..*—, SHAKSP., Koop,
Mart,
to Mart, zie to Market.
Martagon , s. Wilde lelie , yr.
I') Martel, v. n. SPENSER , Leven maken.

MATE
Matello , adj. Van een' alarmtoren.
Marten, s. Marter,, m. * —, zie Martin, Martlet.
Martial, adj. Krilgshaftig. * —, Den
krijg of De krijg,dienstbetrefende,als :
A court — , Eon krijgsraad. * bij
de oude scheik., IJzerachtig.
Martialist, s. HOWELL, Kriigshel d , in.
Martin, s. IVIuurzwaluw,Huiszwaluw,vr.
Martinet, s. , zie Martin. * —, in het
Iemand, die srrenge krijgstucht
houdt. —, scheepsw., Dempgordtng, yr.
Martingale , s. Sp ringriem (aan een peardetuig), m. *—, scheepsw., Spaansche
ratter,
Martingale-stay, s. Snavelstag, yr.
Martinmass , s. St. Marten, St. Martijn, (ii. No y . ,) o.
Marticmas, zie Martinmas.
Martler, s. Muurzwaluw, y r., zieMartin.
Martyr, s. Martelaar,, m., Martelaarster , y r., Bloedgetuige, in. en yr.
to Martyr, v. a. Den marteldood aandoen ; fig. Martelen.
Martyrdom, s. Martelaarschap , 0. ,
Marteldood, m.
Alartyrize, V. a. SPENSER, Martekn.
Mart-yrologe, s. veroud., zie Martyrology.
Martyrologist, s. Beschrijver der martelaren ,
Martyrology, s. Beschrijving der martelaren , y r., Martelaarsboek , o.
Marvel, s. Wonder, Mirakel , o.
to Marvel, v. n. veroud. of dichterl.,
Zich verwonderen, Verworderd ocean;
to — AT, Zich yerwonderen over.
Marvellous, adj. Wonderbaarlijk.
adv. veroud. of dichterl., Wonder,
Verbazend.
Marvellously, adv., zie Marvellous.
Marvellousness, s. Wanderbaarheid,
Wonderbaarlijkheid , yr.
Mary-bud, s. SHAKSP, zie Marygold.
Marymas, s. Maria boodschap, yr.
Mascle s. in de wapenk., Ruit (met
eene ledige ruimte als eene maas), yr.
Masculine, adj. Mannelijk.
111 asculinely, adv. rils een man, Mannelijk.
Masculineness, s. Mannelijkheid , yr.,
Mannelo,k voorkomen of gedrag , o.
Mash, s. veroud., Maas, yr., zie Mesh.
Mash, s. Mengsel. * — , Zemelwater
(voor paarden), o.
to Mash, v. a. Dooreen inengen. *
inzond.: to — malt, Mont inengen.
Mashing-tub, Mash-tub, s.Moutkuip, yr.
Mashy, adj. 1:IIODIPSON, Gemengd.

MASK
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Mask, s. Mom, yr., Masker, o. * Mas- Masted, adj. Bemast.
kerade. * —, Uitvlugt, r. * —, zekere Master , s. Meester, tn. * , bij wyze
tooneelvoorsteliing in den toon eens treur- van toespraak , Jonge hoer. * ,
dichts , dock zonder inachtneming van scheepsw., Opperschipper (aan buord van
regelen of waarschijnlijkheid. * —, in eon oorlogscliip), m.
de bouwk., Kop (zonder ligchaam), m. to Master , v. a. Regeren, Neester zij.7/
to Mask, v. a. Maskeren, Vermommen ; over. * —, Goed uitvoeren. * —, v. n.
Uitmunten, Een meester zfin.
to - UP, INTO, Vermommen in. * v.
IVIarer-attendant , s. Equipagemeester,
n. Zich maskeren, Zich vermommen.
Masker, s. verkleed persoon, Masker, o. Master-book , s. Schippersboek, o.
Maskery,, s. veroud., Maskeradeklee- Master-builder, s. Bouwmeester, tn.
Master-cabin, s. Schippershut, yr.
ding , yr.
Masking, s. Maskerade, y r. * —, adj. Masterdom, s. SHAKSP., Heerschappij, yr.
Masterful, adj. CHAUCER , Heerschzuchfloor eene maskerade ingerigt.
y en tig. * — , MILTON , Meestertijk , BeMaslin , adj. Gemengd (van tart
kwaam.
rogge); — bread, Masteluin, 0.
ijmetse- Master-gunner, s. Opperkonstabel „tn.
Mason, s. Metselaar. * — ,
Masterhand
, s. Meesterhand, yr.
laar,Macon, m.
Master-jest, s. Voornaamste kortswifl ,
Masonic, adj. 1VIaconniek.
Hoofdgrap, yr.
Masonry, s. Netselarij, yr.
Masorah , s. bij de Joden , naam van een Master-key, s. Looper,, (sleutel om vele
onderscheidene sloten to openen ,) m.
yr.
werk over den bijbel , Masora,
Masoretic , Masoretical , adj. Tot de Master-leaver, s. Weggelopene bediende,tn.
Masterless, adj. Zonder meester.
Masora behoorende.
Masorite , s. een van tie schrilvers der Master-like , adj. Gebiedend, Heersclzzuchtig.
• Masora.
Ver- Masterliness , s. Neesterachtigheid. * —,
Masquerade, s. Maskerade. *
Neesterlijkheid, yr.
momming, yr.
to Masquerade, v. n. In momgewaad ge- Master-lode, s. Hoofdader (in eene
kleed zijn of baleen komen; To — UP mijn ) , yr.
and DOWN, Gemaskeerd op en neer gaan. Masterly, adj. Sc. adv. Meesterachtig.
* , Meesterliik.
* — , v. a. Maskeren, Vermommen.
Masquerader , s. Gemaskerde, m. en yr., Masterpiece, s. Meesterstuk , o.
Mastership,
s. Neesterschap, o.
Masker, o.
Master-shipbuilder, Master-shipwright,
Mass, s. Mao, y r., Hoop, m.
s. Scheepsbouwmeester,, tn.
to Mass, v. a. Ophoopen.
Master-sinew, s. Hoofdpees (aan den boeg
Mass , s. Nis, yr.
van een paard), yr.
to Mass, v. n. De mis lezen.
Massacre , s. Moord , m., Bloedbad, o. Master-string, s. Hooftisnaar,, yr.
Maser-stroke, s. Hoofdbedrijf, o.
to Massacre, v. a. Moorden.
Masterteeth , s. pl. Kiezen , yr. meerv.
Massacrer, s. BURKE , Moorder, m.
Mastertouch , s. Meestertrek, m.
Mass-book, s. Misboek , o.
Masterwork, s. 1VIeesterwerk, o.
Masser, s. veroud., zie Mass.priedt.
Masterwort, s. Meesterwortel, tn.
Masseter, s. Kaauwspier yr.
Mastery, s. Illeesterschap , o., MeerderMassicot , s. Loodgeel, Nassicot , o.
, Bedrevenheid , yr.
held.
Massiness, s. 1VIassiefheid , yr.
Mastful , adj. feel boschvoeder (voor
Massive, adj. Massief, Zwaar.
varkens) bevattende, zie Mast.
Massiveness, zie Massiness.
Mastic, s. Nastikboom, m. * — MasMass-priest, s. Nispriester,, tn.
tikgom,
Massy, zie Massive.
Mast, s. Boschvoeder (eikels enz.) voor to Masticate, v. a. Kaauwen.
Mastication, s. Kaauwen, o.
varkens, o.
Masticatory, adj. Ter kaauwing dieMast , s. Mast ,
nende , Kaauw... * s. Kaauwmiddel, o.
Mast-beam, s. Zeilbalk ,
s. plur. Klawaaijen op Mastich , s.; zie het betere Mastic.
Mast-carlings
Masticot , zie Alassicot.
zijde der visschingen, yr. mcerv.
Mast-coat, s. Broeking om den mast, yr. Mastiff, s. Groote bond, Rekel , Hof
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bond, Bandbond, m. Aanm. Het meety.
Mastives, dat bij JOHNSON voorkonst ,
heeft voor het regelmatige Mastifs
plaats gernaal:t.
Mastless , adj. Illasteloos.
Mastless, adj. Zonder boschvoeder.
O.
Mastlin, s.
Mastodon, s. nano; van een uitgestorven
zoogdier met slagtanden.
Mastoid , adj. Tepelvormig.
Mastology,, s. Natourliike historic der
z9ogdieren, yr.
Mat, s. plat, yr.
to Mat, v. a. Bernatten. *-- , Tot cent
mat vlechten.
Matachin , s. Cell ouderwetsche dans.
Matadore , s. in bet ombessiel,
tad oor, m.
Match , s. Zwavelstok , m. *—, Loot, 5.r.
Match, s. Partü, (in het spelen, er,z ,
leotard die tegcn ten' antler' aan lean ;
ook ire het algem. ,) y r. ; He has found his
—, Ilij beefs zi/ne pas tij gcroi:tlen.
*—, Partij, (gade tot een huyclidk,)
yr.; A rich —, Eenc vs:Ike partij. *—,
Huwelijk, o.; It will be a —, 't Zal
een pear worden. * — , Paar of Ire
derpaar,, o., Treergade (gellike tot cen
paar,) y r.; Where is the — of this
glove?, Witar is het wederpaar van diet;
handschoen?
to Match, v. a. Tegen nankunnen , Het
hoofd kunnen bieden. * — , Pares;,
Tot een paar makcn. * Zamenvoegen , Door een halve/17k vet eenigen ;
7. ) to - TO, Ten huwelijk geven aan ;
2.) to - WITH , a.) Overeen brengen
met ; b.) Laten trouwen met, Tess oann. *—, v. n. Getrouwd
tivelitk
worden. * Tegen elkander opwegen,
Gelijk zijn ; I.) to - IN , Trouren
in; 2.) to — WITH, a.) Ts ouwen met;
b.) Overeen komen met; c.) Haien bsj.
Matchable, adj. Vet eenigbaar. * — ,
Overeenkotnstig ; I.) - TO, Te yesgellYken met ; 2.) - WITH , a.) Te
yergelif ken met ; b.) Overeenkomstig met.
Alatch-barrel, s. Lontvat , o.
Matcher, s., zie One who matches.
Match-girl, s. Zwa y elstokkenmeije, o.
Matchless, adj. ( Matchlessly, adv.)
lreergaloos.
Matchlessness, s. lVeergalooslseid, yr.
Match-lock, s. Lontslot , o.
Matchmaker, s. Zwavelstoktnaker, tn.
Matchmaker, s. • Huwelijkmaker,, Koppelaar, tn.

MATC
Match-paper, s. lrij hanengevechten, Thnenregistes- , o.
Match-stick, s. Lontstok, to.
*—
Match-tub, s. Kardocskoker,
Koebalie, yr.
Mate, s. G's,( man ofvrouw,)m. en y r. *—,
Ilinat , (makker, ook y r. mcdgezellin).
* Dlannetje of wilfle (van dieren),
0. * — Dischgcnoot , to. *_, Stunt.tn.
n-san ( van een koop yaardilschip
to Mate, v. a., zie to Match.
Mate , s. in het schaken, Nat.
to Mate, v. a. Sehaakinat makes:.
veroud., Vcrz,rakken.
Matefelon , s. veroud., zie Mr.felon.
Mateless, adj. 7,, ,,, dcr weh.ga of mt-skker.
Maceology, s. 1, 1del gesnt-sp, o.
Plater, s. , zie Dora-mater.
Materia medica, s. Blares ia tnedica,(d.
i. leer _der gen2e:sni:idelen,) yr.
,
Material, adj.
, in de
- To, V:17 liciang roar. *
Niet
edek.,
Materialism, s. 111-terialismus , o.
Materialist, s. Blaterialist , (die nail
geene onstoffeliike wezens gelooft ,) so.
s. Stoffelükheid. *
,
Hooftlzak'clUkheid , yr.
to Materialize , v. a. Stoffelijk makers.
*—,111;
be3chouwen.
Materially, adv., zie Material.
Materialness, s. , zie Materiality.
Materials, s. pl. Bottwst,ffen , y r. wen..
Materiate, adj. BAC aN, Uit stof bestaande.
Materiation, s. Stcfwording, yr.
Maternal, adj. Ill-cede/10.
Maternity, s. Ilioederschap, o.
Matfa.lon , s. Botetbloens, yr.
Math, s.
yr.
Mathematic, Mathematical, adj. (Mathematically, adv.) Triskunstig.
Mathematician , s. Triskunstenaar, yr.
Mathematics, s. p1. Wiskunst , yr.
Mathesis , s. Diathesis, y r., zie Mathematics.
Matin , adj. In den morgen gebruiktivordende, Illorgen
* — Blot-gen, tn.
Matins, s. pi. Vroegmetten,
tneerv.
AIatrass , s. Distiliecrkolf,
Matrice , s. Baas insider , y r. * —, Form,
( waaroaar iets gclatsocneerd words ,)
7n., Nat;
* —, Grondkleur,, vr.
Matricide, s. Bleedermoorder, m., Ilivdertnoos doter, Yr.
— , Dloedermoos d,
Illoederslag , os.
Matricidal, adj. van een' mocdermootd.
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to Matriculate, v. a. Als lid eener Longeschool inschrilyen. , ills lid insehrijyen.
Matriculate, adj. Ingeschre yen. * — , s
Ingeschreven lid , o.
Matriculation s. Inschriiving als lid, yr.
Matrimonial, adj. Het hvivel 0"k be:re elide.
Matrimonially, adv. Volgens de huwelijks-i
enonial.
wetten.
C' MatriMnyroN,i'
Matrirnonious,
Matritnony,, s. Huw el , o.
Matrix, s. trijs , zie Ma:rice.
Matron , s. lieolaJgde da KC. * - ,Oude
vrotiw.*—, Moder (in cen g isthuis), yr.
Mammal, adj. Eene bedaagde dame
pass ender
io Matronise, v. a. Bedar.Td
Matronly , adj. Rene matronc voegende
Bedaard , Era, g Statig.
Matross, s. Handlanger bij de artille4-ij,m.
Matted, adj. Verward.
Matter, s. Stof, Ligchamelijke zelfs tandigheid. " — , Stof , vr., Ondcrwerp (waarover gehandeld wordt), 0.;
to Go from the — in hand, Van het on-,
derwerp afwijken ; fam, What's the
Neat scheelt en aan?; oak: Wilt is er to
doen? ; That is no—, Dat beef: niece
to beduiden ; I walked a—of ten miles,
Ik ging omstreeks ti en mijlen.* —,E tter,m.
to Matter, v. n. Etteren. * —, Van belang zijn, Er toe doen. * v. a. ongebruik. , zie to Regard.
Matterless, adj. Zander stof.
2
Mattery, adj. HARVEY , Etterig. *
B. JON SON, Gewigtig.
Matting , s. Matwerk , o. (o.
Mattock, s. Ilouweel (met breed: punten),
Mattress, s. Macrae,
Maturate , s. 11Iiddel, ter bevordering van
bet etteren , Ettermiael , o.
to Maturate, v. a. Rijp maken„*—, De
D. RO
—,
ettering bevorderen.
Etteren.
worden. *
Maturation , s. Rijpwording ,
—, Ettering , vr.
* —, Reipheid.
Maturative, adj. Rijpend , Rift, makend.
* — , Ettering bevordel end.
Mature, adj. Rijp.
to Mature, v. a. Rijp maken , Dien raj
pen. *
, v. n. R.ijpen , R./ j p worden.
Matureness, s. Rijpheid , yr.
Maturescent, adj. De rijpheid naderend,
Rijpend.
Maturity, s. Rijpheid , yr.
Matutinal , adj. Den morgen betreffende ,
Margo; • •
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Maudlin, adj. Beschonken. *
, s. Es Yerkruid , o.
Maugre, prep. veroud. ofboert., Niettegenstaande.
Mankin, zie Malkin.
to Maul„ v. a. Kneuzen.
Maul, s. Benklzamer, Maker,
Maunch, s. Moues, vr.
/. Ilandkorf , en.
to Main(' , v. n. B. j , ,NsoN, Bedelen.
bcdelaars.
* — , Tomo; , g
to Manncler, v. n. B. and Frazer!.,
Bed elen. GrLmilien. elen.
Maundy-t hut-, day , s. Witte Donderclag, eat.
Mausolean, sic Monumental.
Mausoleum, s.
achtige gri:fiterle vr,,
Miusoleum , Praalgi at; o (o.
Mauther, s B. JoNsoN,Dwais fongme,isfe,
Mavis, s. SPENSE R zie Thrush.
Maw , s. Illaag, (van dieren., ) yr. *--2
Krcp , (van vogels,)
Mawk , s. plaats., zie Maggot.
Mawkin, zie Malkin.
Mawkingly, adv. bisb. TAYLOR, Slordig.
Mawkish, adj. Walgend
Mawkishness, s. Walgel(ikheid, yr.
Mawks, s gemeen, Lompe , sle,cht gekleede deer: , yr.
Mawmet, s. Pop, yr.
Mawmetry, s. CHAUCER, Mahornedaansehe godsdienst , yr.
Maw- worm s. Maagworm , ne.
Msxillar, Maxillary, adj. Van het kakeGeen.
Maxim, s. Stelregel , Grondren'el nt.*—,
in tie oude toonk., Twee heel: note: ,
y r. ?Veen,.
(e.
Maximum, silleeste, Hoogste.
May, s. Mei, m., Bloeimaand, vr.
to May, v. n. Mel houden , Op el2n eersten
mei in tie vroegte bloemen pi vkken.
May, verb defect. Mogen. "—, Kunnen.
May-apple, s. cease plant.
May-be , adv. Blisschien,
Biay-bloom, s. Hagedoorn , in.
May-bug, s. Illeikever ,
Mai--bush, s. Wilde kwe , y r. (m.
May day, s. Ill id fg, Eerste dag van mei,
May-dew, s. Me'danw,, m.
May-duke, s Meikers , yr.
May-fish, S. zie Shad.
May-flower, s. Haagdoorn ,
May fly, s. Lentevlieg , yr.
May-game, s. , yr. ; fig.
to Make a — of one, Iemand voor den
gek houden.
May-lady, s. Meikoningin, yr.
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MAIL
May-lily, s. Lelietje van dalen, a.
Mayhap , zie May-be.
Mayhem, zie Maim.
May-morn, s. Meimorgen , tot.
Mayor, s. Butwemeester,, Mayor, m.
Mayoralty, s. Mayorschap , o.
lVlayoress, s. Vt ouw van eenen mayor, yr.
May-pole, s. Paal , waarom heen men in
den mei danst , m.
May-weed, s. Hondskamille, yr.
May-worm , s. Metworm , M.
Mazard, s. in HuDinaAs Kakebeen, o.
to Mazard, v. a. 13. JoNsoN, Op het /mold
slaan.
Mazarine , s. zekere blaauwe kleur.
Maze, s. Doolhof, ra.
to Maze, v. a. CHAUCER, Verwarren.
* —, v, n, Ise de war zfin of raken.
Mazeduess, s. CHAUCER, Verwarring,vr.
Mazer, s. DRYDEN, Groote drinkbeker,M.
Mazolugy,, s. , zie Mammology.
Mazy , adj. Vol kronkelpaden.
Me zie I.
Meacock, s. .teroud. , janhen ,m.
adj. Bloo.
Mead, s. Mede, Mee, yr.
Mead, veroud., zie Meadow.
Meadow, s. Weide , vr.
Meadow-bouts, s. pl. Boterbloem , yr.
Meadow-bugle, s. Weidekruid , o.
Meadow-campion , s. zie Meadow-pinks.
Meadow-cresses, s. pl. Koekoeksbloem,yr.
Meadow-grass, s. Veegras, o.
Meadow-ground , s. Weidegrond , m.
Meadow-iron-ore , s. Weideoer,, m.
Meadow-lark , s. Weideleeuwerik, oh.
Meadow-pinks, s. pl. Pikbloem , yr.
Meadow-rue, s. Weideruit , yr.
Meadow saffron, s. Tifloos yr.
Meadow-sweet, s. Meelkruid , o.
Meadow-trefoil, s. Weideklaver,, yr.
Meadow-wort, s , zie Meadow-sweet.
Meagre , adj. Mager.* —,Schraal. *—,
Nooddruftig.
to Meagre, v. a. DRYDEN, Doen vermageren.
Meagrely, adv. zie Meagre.
Meagreness , s. Magerheid. *
Schraalheld , yr.
Meak , s. Sikkel met een'7angen steel, yr.
Meal, s. Maal , a., Maaltijd,(daad van
eten, of hetgeen men eet ,) tn.
Meal, s. IVIcel, o.
to Meal, v. a. Met tneel bestrootten.
Meal-brimstone, s. Zwavelpoeijer,, o.
Mealman , s. likelkooper,, tn.
Meal-meat, s. Meelspijs, yr.

MEAL
Meal-rent , s. Bela,sting in meel, yr.
Meal-sieve, s. Meelzeef, yr.
Meal-time , s. Etenstijd , m.
Meal-tub, s. Meelton , vr.
Meal-worm , s. Meelworm,
Mealy, aij. Meelachtig , Meelig.
Mealy-mouthed, adj. Bedeesd in het spreken , Bloo.
Mealy-mouthedness , s. Bedeesdheid ,
Blooheid in het spreken , vr.
Mean, adj. Gemeen , Laag Verachtelijk.
hlean, adj. filitidelmatig. *—,Tu:;scheirkomend. * — , s. Middelmaat , vr. ,
dehveg ,
* —, in de toonk. 5 1iliadelstern , y r., Tenor, * dat,gene ,
waardoor men lets bereikt , doch in dozen
zin thans y ee!al Means (enkel- en meer.
voud), zie Means. '1' — veroud., Tusschenpoos , yr.
to Mean ,
v. n. Weenen, Denken ,
roornemen. —, v. a. Meenen. * ,
Willen to kennen geven ; I.) to - BY ,
Meenen met, 2.) to — a thing FOR ,
lets voo rdoen doorgaan.
to Mean, v. a. & n. bj, oude schriivers,
zie to Moan.
Meander, s. Kronkeling , Bogt , yr.
to Meander v. a. Doen kronkelen. *—,
v. n. Kronkelen.
Meandrian , zie Meandrous.
Meandrous, adj. Kronkelig , Bogtig.
Meandry,, adj. , zie het meer gebrttikel.
Meandrian.
Meaning, s. Meening,
Voornemen,
o. *
Meening, Beteekenis , yr.
Meanly , adv., zie Mean, adj.
Meanness , s. Gemeenheid, Laagheid ,
Verachtelijkheid, yr.
Means, s. (sing. and p1.) Middel , o. ;
By all — , Voorzeker; By no — , Nor
by any —, Geenszins. * —, Middelen,
o. meerv., Inkomsten , y r. meerv.
Meant, pret. and part. , zie to Mean.
Mean-time, Mean-while, adv. liliddelerwijl.
Mease , s. Vijf honderd (haringen).
Measled , adj. De mazelen hebbende. *—,
van hour, Gemazeld. * — , van varkens, Gortig.
Measles, s. Mazelen, y r. meerv. * —
van varkens, Gortigheid , yr.
Measly, adj. De mazelen hebbende.*—,
van varkens, Gortig.
Measurable, adj. Meetbaar. s—, Matig.
Bleasurableness , s. 1VIeetbaarheid , yr.
Measurably , adv. Matig.
Measure, s. Maat , y r.; to Have hard

MEAS
Mishandeld worden. *
1VIaatregel ,
to Measure, v. a. Meten; I.) to- AGAIN,
a.) Overmeten, Hermeten , Weder meten ; b. ) Toemeten ( aan , TO ) ;
2.) to — BACK , Weder terug gaan (een'
afgelegden weg); 3.) to — BY Meten
sear; prov. to — others' corn by one's
own bushel , Zoo de n'aard y es trouwt
hij zijne gasten ; 4.) to — OUT "limeten , .Meten.
Measureless , adj. Onmetelijk.
Measurement, s. Meting, vr.
Measurer, s. Meter, Die meet, tn.
Meat, s. Vieesch , (tot spijs ,) o. * ,
Spits , (in het algem.,) yr. , Voedsel, o.
Meated , .adj. TUSSER Gevoed.
Meathe , s. Merle, yr.
r , o.
Meatoffering , s. Spill
Meaty, adj. plaatsel., Vleezig.
Meazling , zie Mizzling.
Mechanic, adj. Werktuigetijk. * —, s.
Handwerksrnan ,
Mechanical, adj . (Mechanically, adv. )
Werktuigelijk.
Mechanicalness s. Overeenkomstigheid
met de regelen der werktuigkunde. *_,
Werktuigelijkheid , yr.
Mechanician , s. Werktuigkundige , m.
Mechanics, s. pl. Werktuigkunde , vr.
Mechanism, s. Met de regelen der werktuigleunde overeenkomstige werking. *—,
Bewerktuiging , yr.
Mechanist, s. Werktuigkundige ,
Mechlin, s. Brabandsche kant, (inzand.
van Mechelen,) yr.
Mechoacan, s. Mechoacan-jalap yr.
Meconiate , s. een zout bestaande nit
opiumzout met eene basis. (Opiumzuur,o.
Meconic , adj. In opium bevat ; — acid,
Meconium s. Sap van maanbollen , o.
*—, Eerste zwarte drek van kinderen,
, MedailMedal, s. Gedenkpenning ,
le , yr.
Medalist , s. Penningkundige , yr.
Medallic, adj. De penningkunde betreffende.
Medallion, s. Groote gedenkpenning,
Groote medaille , yr.
to Meddle, v. n. Zich bemoeljen ; I.) to
- IN, Zich tnengen of steken in ; 2.)
t0— WITH, Zich bernoeijen met, Dee I
nemen aan , Zich inlaten met. * v.
a. SPENSER, Mengen , Vermengen.
Meddler, s. Bernoeial , tn.
Meddlesome , adj. Bemoeiziek.
Meddlesomeness,s.Overgedienstigheid, yr.
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Meddling, adi. Al te gedienstig. *—, s.
Inmenging, Bemoeijing , vr.
Media, s. pl. , zie Medium.
Mediaeval , adj. Middeleeuwsch.
Medial, adj. In het midden liggende,
Middelbaar.
Mecliant , adj. Van den middeltoon.
o.
Mediastine , s.
to Mediate , v. n. Tusschenbeide komen.
* —, In het midden zijm * —, v. a.
Bemiddelen. * —, Midden doordoen.
Mediate , adj. (Medisrely, adv.) Gemiddeld. *
Mediation, s. Bemiddeling yr.
Bemiddelaar, vs.
ediator, s.
Mediatorial, adj. Bemiddelend.
Mediatorship , s. Middelaarschap , o.
Mediatory, adj. , zie Mediatorial.
Mediatrix , s. Middelaarster , BemiddeIaarster,, yr.
Medic, s. Slakkeklaver,, vr.
Medicable, adj. Geneesbaar.
Med ; cal , adj. (Medically, adv.)Geneeskundig. (yr.
Medicament, s. Geneesmiddel, o.,Artsenij,
Medicaiental , adj. (Meclicamentally,,
adv.) Tot eengeneesmiddelversti ekkende.
Medicaster, s. Kwakzalver, m. (bereiden.
to Medicate, v. a. Met artsenijen toeMedication , s. Toebereiding met arisenifen , vr. * , Gebruik van geneestniddelen , o.
Medicinable, adj. De kracht van artsenijen hebbende, Genezend.
Medicinal , adj. ( Medicinally, adv. )
Eerie genezende kracht hebbende.
Medicine , s. Geneesmiddel , o.,Artsenfi.
* —, Geneeskunde , yr. * —, SHAKSP.
Geneesheer,,
to Medicine, v. a. SHAKSP., Met geneesmiddelen behandelen. (yr.
Medics, s. pl. ongebruik., Geneeskunde,
Mediety , s. Gemiddeldheid , Middelbaarheid , yr.
Mediocral, aclj. ADDISSON zie Mediocre.
Mediocre, adj. SWIFT, Middelbaar, Middelmatig , Onverschillig.
Mediocrity, s. Middelmatigheid, vr.
to Meditate, v. a. Bepeinzen. *—,Overpeinzen. * , Ontwerpen. * —, v. n.
Peinzen , In overdenking zijn ; I.) to—
ON Peinzen op, over; 2.) tO-TO, Denken te. Aanm. In plants van on komt in
en of ook voor.
Meditation, s.Overpeinzing,Overdenking.
* —, soort van kerkeliike leerrede, Meditatie , yr.
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Meditative, adj. Overdenkend , Overpeinzend.
Mediterrane , adj. veroud., zie Mediterranean. *— , zie Inland.
Mediterranean, adj. Middellandsch. *—,
s. Middellandsche zee , vs..
Mediterraneous, adj. veroud., zie Mediterrane.
Med,um, s. (pl. Medium, Media) Tusjui,te
schenkoznende zaak, yr. *
midden tusschen twee nitersten.
—,
1111We/term, m.
tide 1 , Midden , o. *
M,dium-paper, s. lllediaanpaiier,, 1112,
diaan , o. *
Misp5.71, y r.
pelbooin , m,
Mispelboom,
s. Mispel , yr.
Medlar-tree, s. Mispelboom , ns.
to Medle„ zie to Madly.
Medley, selilismas ,m. Blengcel, Mengelmoes ,o.*—, adj. DRYDEN, GeMengi,,
to Medly,, zie to Meddle.
Medullar, Medullary, adj. Het merg betr
n de.
(yr.
Medullin , s. Zonnebloempit , y r.
Meed, s. Fooi.*
SHAKSP., Belooning,
to Meed, v. a. veroud., Verdienen.
Meek, adj. Zachtaardig.
to Meek, v. a. veroud., zie to Weaken.
to Meeken, v. a. Zachtaardig makers,
Verzachten.
Meekly, adv. , zie Meek.
Meekness, s. Zachtaardigheid, yr.
Meer, adj., zie Mere.
Meere, s. lileir, o,, zie Mere.
Meet, adj. weinig gebruik., Geschikt ,
Gepast ; I.) - FOR, Geschikt your; 2. )
- WITH, a.) Overeenkomstig met; b.)
Gelijk aan.
to Meet, v. a. Ontinoeten; pron. to
Make both ends — , De tering near de
nering zetten; to Go to —one, _remand
to gemoet gaan ; to-AGAIN, Weder
one moe ten. * — , v. n. Zamenkomen ,
Elkander aantreffen of ontmoeten ; I . )
to - AGAIN, Op nie'aw z(tmenkomen ,
Elkander op nieuw ontmoeten ; 2.) to—
FROM all sides , Van alle kanten zamenkonien ; 3.) to —WITH , a.) Ontmoeten,
ilantreffen, Vanden, Zamenkomen met;
b.) Zich vereenigen met , Komen
c.) Ondervinden, Ondergaan, Lijden ,
Verduren; d.) Het hoojd bieden aan.
Meecer, s. SHAKSP. , Die een' andel'
aanspreekt.
Meeting, s. Ontmoeting, Zamenkomst,
(bUZ. kerkellike zamenk.omst van eerie
gezindheid buiten de heerschende kerk,

MEET
Zamenloop (van twee ri/ieyr. *
ren),
Meeting-house , s. Vergaderplaats van
eerie godsdienstige gerneente , (die niet
tot de lieerschende kes k behoort ,)yr.
Meetly, adv. Ge,chil't Go use.
Meekness, s. Ges.:.,72ilaTeid,C-epastheid,vr.
Megacasm, s. Groote wereld , yr.
Hee1:11, o.
Megalonix , s. na,m van eon uitfi. estorven dies. in Virg17.,ie.
MegalopoFs,..s. Ho ff.,13,tad , vs..
Megatherium, s. 1100 0 van e'en grout
vitgestor yen dies.,
Megrim, s. Scheele hooftly;;;/n.
Duizelighcid , yr.
to Mentz , v. a. veroul., Om.?ercen mengen.
Meint,part.CuAucER.,SpENsER,Gemengd.
Meiny, s. SHAKSP,, Gevoig -.)can bedienden , o. , Stoet,
Meionite, s. soort van felspar.
Mi!iosis , S. figuur, Hyperbolische verkleining , yr.
Mel, s., zie Mell.
Melampode , s., zie Black hellebore.
Melanagogue , s. Middel tegen zwartgalligh3id, yr.
Melancholian, s. Zwaarmoedige,Melancholicus ,
Melancholic, adj. Zwaarmoedig , zie
Melancholy. *— , s. bij oude schrijv.,
zie Melancholian.
nelancholily,, adv. Zwaarinoedig.
Melancholiness, s. Zwaarmoedigheit-I,vr.
Melancholious, adj. MILTON, Zwaarmoedig.
Melancholist , s. Zwaarmoedige , Melanchalet's , in.
to Melancholize , v. a. & n. veroud. ,
Zwaarinoedig maken of warden.
Melancholy, s. Hebbeliike droelkeestig
held, Zwaarinoedigheid, (vo,ronderstezd
door overmaizt van zwartgalligheid veroorzaakt to zijn,) vs.. * , adj. Zwaarmoedig , Droefgee,tig.
Melancholy-thistle, s. Engelsche distcl,vr.
(neat.
Melange, s. Mengsel , o.
Melanite, s. soot t van zwartachtige graMelanitic , adj. Van den melanite.
Melasses, s., zie Molasses, Treacle,
Melicerous, adj. Eene stof geliik honig
bevattende.
Melilot, s. Honigklaver, vs..
to Meliorate, v. a. rerbeteren.
Melioration, s Verbetering , yr.
Meliority,, S. BENTLEY, Staat van verbe.
tering, vr.

ME LL
to Me11, v. n. veroud., zie to Meddle.
Mell , s. bij nude dichters , Honig, en.
Mellate, s., zie Mellitic acid with
a base.
Melliferous, adj. Honig voortbrengende.
Mellification , s. Honigmaking , yr.
Mellifluence , s. Honigyloed , m.
Mellifluent, Mellifluous , adj. Ilonigzoet,
Van honig yloeijend.
Mellite , s. Honigsteen, m.
Mellitic, adj. Van den honigsteen. * ,
Uit honig verkregen; — acid, Honigzuur.
Mellow, adj. Murw, Volkomen rijp.
*—, Zacht (van geluid), IVIalsch (van
Beschonken.
toon). *
to Mellow, v. a. Murw of Malsch doen
warden ; 2.) CO — INTO, ['awaken tot ;
2.) to — TO wine, Tot 1iVil dean rtipen.
*
v. n. Murw of 1VIalsch warden.
Mellowness, s. Murwheid, Malschheld , yr.
Mellowy, adj. Zacht.
Melocoton , s. BACON, Kwe, yr.
Melodious, adj. (Melodiously, adv.)
IVelluidend, Liejelijk overeenstemmend
in geluiden.
Melodiousness, s. Welluidendheid , yr.
to Melodize, v. a. Welluidend maken.
Melodrame , s. Melodrama, o.
Melody, s. Liefelijke oyereenstemmirg
van geluiden, yr.
Melon , s. IVIeloen,' tn.
Melon-ground, s. Meloenbed, o.
Melon-thistle, s. Meloendistel, yr.
Melon-tree, s. Meloenboom, tn.
to Melt, v. a. Smelten. * —, Vermurwen; I.) to — AGAIN, Wedersmelten
Herstnelten , Oversmelten; 2.) to
Doen svegsn2elten , Verteederen-AWY, ;
3.) to — DOWN , a.) Smelten , Versmelten ; b.) Ontbinden , Ontleden, Terug
brengen tot, INTO); c.) Roaren , Bewagon Verteederen ; d.) Verwoesten,
Verteren ; 4.) to
To, Verteren tot.
, v. n. Smelten ; I.) to — AT,
Verteederd of bewogen warden door; She
melted at a tale of awe, Zij word door
een treurig verhaal verteederd ; to AWAY , a. ) Versmelten , Verteren, Verdwijnen ; b.) tO - AWAY FROM one's
side , Zich ongemerkt van iemands zijde
verwijderen ; 3.) to — FOR, Verteren
van ; 4.) to — IN (tears) Wegsmelten
in (tranen); 5.) to — INTO, a.)
Wegsmelten in (tranen , tears); b.)
Verdwijnen in , Overgaan tot, Versmel-
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ten tot; 6.) to — WITH Wegsmelten van.
Melter, s. Smelter, m.
Melting, adj. Smeltend. *
, s. Smelting. * , Verzachting , yr.
Meltingly , adv. Smeltend.
Meltingness, s. Weekheid, yr.
Melwel, s. Klipvisch,
Member, s. Lid, Deel. *
Lid, Medelid, o.
Membered, adj. Leden hebbende. * —,
in de wapenk., van den bek en de pooten
eens vogels , Eene veschillende kleur van
die des ligchaams hebbende.
Membership, s. Lidmaatschap , o.
Membranaceous, adj. Viiesvorenig.
Membrane, s. Vies Veletje o.
Membraneous, adj. Vliezig.
Mernbraniform , adj. Vliesyormig.
Memento, s. Wenk,m., Herinnering,yr.
Memoir, s. Gedenkschrift , o.
Memorable, adj., ( Memorably , adv.)
Gedenkwaardig.
Memorandum, s. (pl. Memorandums ,
Memoranda,) Aanteekening , yr.
Memorandum-book, s. Aanteekenboek, a.
to Memorate, v. a. veroud., Vermelden.
Memorative , adj. HAMMOND ., Herinnerend.
Memorial, adj. Heugelijk , In het geheugen bewaard, F,flerinnerend. * ,
s. Herinnering, vr., Gedenkstuk. * —,
Gedenkscltrijt. * Vertvogschtift, o.,
Memorie, yr. * — , bij Dude schrielv.,
zie Memorandum.
Memorialist, s. Adressant, Re questr ant,m.
to Memorialize, v. n. Eon ?vilest met
eene toelichiende memorie indeenen.
Memorist , s. veroud., zie One that memorizes.
to Memorize, v. a. veroud., Ter herinnering opteekenen.
Memory , s. Geheugen , o. * — , Geverdachtenis , Herinnering, yr. *
oud., Memorie, yr., zie Memorial.
to Memory, v. a. veroud., In het geheugen prenten.
Memphian , adj. Egyptisch.
Men, s. plur., zie Man.
to Menace, v. a. Dreigen, Bedreigen ;
a.) to one INTO silence, Iemand
door bedreigingen stil doen zijn; 2.)
to — WITH , .Bedreigen met.
Menace, s. Bedreiging , yr.
Menacer,, s. Dreiger,, Bedreiger,, tn.
Menacing, S. Bedreiging , yr.
Menage, s. ADDISSON, zie Menagerie.
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MEATÁ
MEPH
adj.
, s.
Mephitic , Mephitical
Menagerie,
, s.Menarrie, y r.
van de
.M`i del ter bevordering lucht Bedorven, Stin'kend.
der maandstonden, o.
Mephitis, s. Stinkende dampen, m.meerv.
to Mend, v. a. Verbeteren. Ver- Meracious , adj. Sterk.
stellen. * , v. n. Beter worden,Ver- Mercable, adj. buiten gebruik, Koopbaar
beteren.
of Verkoopbaar.
Mendable, adj., laag, loch oud woord, Mercantante, s. SHAKSP. Vreemd koopVerbeterlijk.
man , m.
Mercantile, adj. Den handelbetrefrende;
Mendacious, adj. Leugenachtig.
Mendacity , s. Leugenachtigheid, yr.
— town, Handelstad, Koopstad yr.
Mender, s. Verbeteraar, m.
Mercat , s. SPRAT , Markt, yr.
Mendicancy, s. Bedelen, o., Bedela- Mexcature, s. buiten gebruik, Handel,
rij, yr.
m., Kramerij, yr.
Mendicant, adj. Bedelend; — friar, Be- Mercenarily, adv. Op eene yeile wifze.
delmonnik , m. * s. Bedelaar. *—, Mercenariness, s. Veilheid. * —,
Bedelmonnik, m.
zucht, Baatzucht, Inhaligheid yr.
Gehuurd.
to Mendicate , v. n. COCKERAM, Bedelen, Mercenary, adj. Veil. *
ilaltneezen yragen.
* —, IF:nziek ,Winzuchtig , BaatzuchMendicity , s. Bedelarif, yr.
tig , Inhalig. * s. Huurling , rn.
Biendment , s. , zie Amendment.
Mercer , s. weleer : Kramer, Iernand ,
Mends , s. pl. SHAKSP., zie Amends.
die in eene kraam of tent allerlei waren
Menial, adj. In huiselijke diensi. *
verkocht ; later: Zijdehandelaar. * — ,
ten aanzien van bediening-, Gering, thans: Koopman in zijden en wollen
Onaanzienlijk.*—, s. Huisbediende, m. stoffen,
Meninges, s. pl. Hersenvliezen (pia et Mercery,, s. weleer: Koopwaar, yr. *—,
dura mater), o. meerv.
thans : Zijden en wollen stoffen, y r. mrv.
Meniscus, s. Hol bol glas 2 o.
to Merchand , v. n. BACON , Handel dril.
Meniver, s. CHAUCER , een Russ. Bier yen, Koopmanschap dratven.
Koopman.
met een wit vet. Bont daarvan, o. Merchandise, s. Handel,
Menology,, s. Lijst der maanden, yr., schap. *
Koopwaar, yr.
111a,rtndwijzer,, m.
to Merchandise, v. n. Handel drilven.
Mensal, adj. Tot den disch behoorende. Merchandry, s. veroud., Handel, in.
Mense, s. plaatsel., Bevallige manieren, Merchant, s. Koopman, Handelaar,
yr. meerv.
to Merchant, v. n. veroud., Handel
Menses, s. pl. $tonden, Maandstonden, drifren.
m. meerv.
Merchantable, adj. Koopbaar, PerMenstrual, adj. Maandelijksch. * — , koopbaar.
Tot een scheikundig oplossingsmiddel be- Merchantlike , adj. Naar koopmanssajl.
hoorende.
Merchantman, s. Koopvaardijschi p, o.,
Menstruous, adj. Maandelijksch. * , Koopvaarder,
De stonden hebbende
Marchant-tailor, s. Kieermaker, die seMenstruum , s. Oplossend middel, o.
yens een' Winkel heeft en de stolen er
Mensurability,, s. Meetbaarheid, yr.
bij levers, m.
Mensurable , adj. Meetbaar.
Merciable , adj. SPENSE R, zie Merciful.
Mensural, adj. Eene mast betreffende.
Merciful, adj. (Mercifully, adv.) Geto Mensurate , v. a. weinig gebruik., Me- nadig, Barmhartig; — To, Genadig
ten, Afmeten.
jegens.
Mensuration, s. Meting, yr.
Mercifulness, s. Barmhartigheid, yr.
Mental, adj. In het verstandelijk vermo- to Mercify,, v. a. SPENSER , zie to Pity.
gen aanwezig, Inwendig, Stil, Per- Merciless, adj. (Mercilessly, adv. )0nstandelijk.
barmhartig.
Mentally , adv. Inwendig , In gedachten, Mercilessness, s. Onbarmhartigheid, yr.
Mercurial, adj. Uit kwikzilver bestaande,
In het hart, In het binnenste.
Mention, s. Melding, yr.
Kwikzilverachtig; fig. Kwikzilverachto Mention. v. a. Melden, Vermelden,
tig, Plug, Levendig. *—, s. Leven(door woo7den of geschriften,) Mel
dig mensch, m.
Mercurialist , s. Veranderlijk mensch, m.
ding maken van.

MERC

Mercurification, s. Verkrijgen van kwik-'
zilver. * — , Permengen met kwikzilver, o.
to Mercurify,, v. a. Kwikzilver verkrijgen nit .. • •
Mercury, s. eeneplaneet, Mercurius, m.
* —, Kwikzilver, o.; van bier: Levendigheid , Vlugheid, vr. * in de
fabell., naam van -den bode der goden,
Mercurius; van hierl- Bode. * —, Berigtgever,, tn. * —, eene plant,Bin's finger, zie Wild
gelkruid, o.;
saffron.
to Mercury, v. a. B. JoNsorr , Met eene
toebereiding van kwikzilver wasschen.
Mercy, s. Genade, Barmhartigheid.
*—, Vergiffenis , Genade. * —, Willekeur, Genade, vr. ; a._) to Have ON one , Erbarmen inet remand hebben,
Zich over iemand erbarmen , Hem genadigzijn; a.)— TOWARDS, Genade j egens •
Mercy-seat, s. van de arke des verbonds,
Genadetroon, tn., Verzoendeksel , o.
Merd , s. Drek , Nest, in.
Mere, adj. Bloot, Enkel, Niet weer
dan, Louter. *—, Volledig,Uitgemaakt.
Mere, s. Grens, vr.
to Mere, v. a. SPENSER, Begrenzen,
Beperken.
Mere, s.-Meer, Meir,, o.
Merely, adv. Enkel, Bloot, "Men.
* —, Geheel, Volkomen.
Meretricious, adj. (Meretriciously, adv.)
Hoerachtig.
1VIetetriciousness, s. Hoerachtigheid, yr.,
meerv.
Hoerenstreken,
to Merge, v. a. Dompelen; to - 1N,
INTO , Dompelen in. * v. n. Verzinken, Onderduiken.
Meridian, s. Niddag , 172. in de
aardrilksk., Middaglifn, yr., Meridiaan, m.; fig. Topiunt (van room en
adj. De tniddaghoogte
magt), o. *
bereikt hebbende; fig. Tot het toppunt
gekomen, Hoogste. * Zich van het
noorden naar het zuiden uitstrekkende.
Meridional, adj. Tot de tniddaglijn beZuidelijk.
hoorende. *
Meridionality, s. ZuidelhJke stand, tn.,
of rigting , vr.
Meridionally, adv. In eene zuidelijke
rigting.
Merit, s. Verdienste,,vr.
to Merit, v. a. Verdienen, (it; den zin
van Aanspraak hebben op lets, en in
dien van Winnen ); to --much or,
Zich zeer verdienstela maken bil.
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Meritable, adj. B. JONSON zie Meritorious.
Meritorious , adj. (Meritoriously, adv.)
Verdienstelijk.
Meritoriousness, s. Verdienstelijkheid, yr.
Meritory,, adj. bij oude -sehrifvers , zie
Meritorious.
Meritot , s. bij oude schr j v. , Schommeltouw,, Schommelspel , o.
Merle, s. DRAYTON, Merle, Merel, yr.
Merlin, s. Steenvalk , m.
Mermaid, s. Meermin, yr.
Mermaid's-trumpet , s. Zeeslak, vr.
Merman, s. Meerman, m.
Merrily, adv., zie Merry.
Merriment, s. Vrolijkheid, yr., nrmaak, o.
Merriness, s. Vrolijkheid, Blijheid, yr.
Merry , adj. Vrolijk ; to Make —, o•
lick ziln ; to Sell a — penny-worth,
Poor een' appel en een ei vet koopen.
Merry-Andrew, s. Hansworst , tn.
Merrymake , s. Vrolijkheid,Permakelijkheld, yr.
to Merrymake , v. n. Zich vrolijk maken.
Merry-meeting, s.Proliike bijeenkomst, yr.
Merry-thought, s. Borstbeen (van tenon
y oga), o.
Merry-wing, s. Kleine mug, yr.
Mersion, s. Indompeling, yr.
Meseems, v. n. (It seems to me) Het
schijnt mif toe.
Mesaraic , adj. ARBUTHNOT zie Mesenteric.
Mesenteric, adj. Van het darmvlies
Darmvlies
Mesentery, s. Darmvlies , 0.
Mesh, s. Maas (van een net), yr.
to Mesh, v. a. In een net vangen.
Meshy, adj. Netswijze gewerkt.
Meslin , s. Masteluin, o., zie Maslin.
Mesne, adj. in regten , Tusscherikomend.
Mesocolon , s. een deel van het darmvlies, 11lesocolon,
Mesoleucys, s. naam van een edelgesteente met eene Witte streep in het midden.
Mesologarithm, S. KEPLER, Middellogarithmus ,
Mesomelas, s. naam van ten edelgesteente met eene zwarte ader in het midden van elke kleur.
Mesprise, s. SPENSER, rerachting, yr.
Mess, s. Portie (spins). * —, Hoeveelheid spijs voor een zeker getal personen..
bij krijgsl., Tafel, vr. * — , bsj
*
gemeenz., Menzeelied., Bak, n2. *
geltnoes, o. *—, Valle boil, Drek,m. ;
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MESS
META
van lifer; fig. Verlegenheid , Moeije- 1 Metamorphic, adj. WEBSTER , zie Melijkheid ,
tamorphosic.
to Mess, v. n. In de menage zijn. * —, to MctamorphoFe , v. a. Van gedaante
Zamen eten , Eten.
docn y eranderen ; to — INTO , reranderen in.
Message , s. Boodschap , yr.
Me tamorpInsic , adj. Veranderend.
Mess-boy, s. Baltj 9ngen, m.
Metamorphosis , s. GedaanteverwisseMessenger, s. Bode. * —, Looper,,
ling , yr.
* , scheepsw., Kabelaring yr.
Messiah, s.
,
m. Metaphor, s. Overdragtelijke of FignurMcss-mate, s. Dischgenoot. *—, Bakgast, lijke spreekrijze , yr.
Messieurs, (of Messrs,) s. pl. Heeren 5 Metaphoric, Metaphorical, adj. Overdragtelijk , Figuurlijk.
on. meerv.
Mesuage , s. Woenhuis , land en de noo- Metaphoricaly, adv. Figuurlijk , Bij
dige gebouwen ter dienste der huis- o y erdragt , Overdragtelijk.
Metaphorisc, s. Vrzend van overdragholding.
telijke ultdzukkingen , on.
Met, pret. et part., zie to Meet.
Meta, een Go ieksch prefix, dat over Metaphrase, s. Letterlilke overbrenging
of y ertaling , Yr.
heteekent.
Metat,asis , s. Oyergang (tot een antler Metaphrast , s. Letterlijk vertaler, tn.
Metaphrastic , ad j. Letterlijk,Woordelijk.
gedeelte eener rede),
Merabola , s. Verandering (in ziekte- Metaphysic , Metaphysical, adj. Bovennatuurkundig. * —, SHAKSP., Boteekenen , enz. ), yr.
vennatuurlijk.
Metacarpal, adj. Van de middelhand.
(aig.
Metaphysically , BorenniztuurkunMetacarpus, s. Bliddelhand , yr.
Metachronism, s. Later sullen eener ge- Metaphysician , s. B ovennattzurkundige , on.
beurtenis , den zij pleats had, o.
Metage , s. Meten, (over het algemeen Metaphysics , s. pier. Borennatuurkunde , yr.
van kolen, j o.
Metagrammotism, a., zie Anagrammatism. Metaplasm, s. Verplaatsing of Pei zetting
Metal, s. Netaal, o. ; fig. bij oudere (van letters, enz., strijaig met tie natuullijke orde), yr.
schrijv., zie Mettle.
Metaiepsis , s. Naam y erw iss cling, (b. v. Metastasis, s. Ziektes tofy erplaatsi
yr.
Metatarsal, adj. Van den middeiyoet.
graf voor dood ,) yr.
Metatarsus,
s.
Middely oet , m.
Metaleptic, Metaleptical.. adj. Van eerie
Metathesis , s. Lettery erzetting , (born
Szaamyetwisseling. * — ,On2gezet.
Metaleptically,, adv. Door naamverwis- veer bron). *—, in de geneesk., Ziektey erplaatsing , yr.
seling. *
, Door onizetting.
Metallic, adj. Use metaalstof bestaande. to Mete , v. a. Tot zijne maat brengen.
*—, 1Jleten.
* —, Metaalstof bij zirh hebbende.
Metalliferous , adj. Metaalstof voort- to Metempsychose , v. a. PEAcnAm ,In
een ander ligchaam oyerbrengen.
brengende.
Metempsychosis , s. Zielsverlmizing , yr.
Metalliform, adj. Metaalyormig.
Metemptosis, s. Weglating yen ten still ikMetalline, adj.,' zie Metallic.
Metallist, s. Metaalwerker. * — , 16Ie- kelfaar,, (b. v, in i800,) yr.
Meteor, s. Luchtyerschuniel o.
taalkenner,5 in.
to Metallize, v. a. Zijne metaalachtige Meteoric, adj. Tot do luchtversci:iinselen
behoorende ;
Glansrijk, /Toorbsj.
hoedanigheden aan, iets geven.
Aletallography, s. Beschrijving der me- gatind, Verblindend ;
stone , Luciatalen , yr.
steen.
Metalloid, s. Hetgene naar metaal ge- Meteorize, v. II. EVELYN, In damp
lijkt , (zie Metallic bases of earths and oprijzen.
alkalies.)
Meteorolite, s. Luchtsteen ,
Meteorological, adj.
Metallurgic, adj. Tot de Metallurgy be- Meteorologic,
We rkundig.
hoorende.
Meteorologist, s. Weerkundige,, We'drMetallurgist, s. Metaalwerker, no.
Metallurgy, s. Bewerking der metalen. kenner , 711
* —, liletaalscheiding , yr.
j Meteorology, s. Weerkunde
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Meteormancy, s. Waarzeggerij tilt de
luchtverschijnselen , yr.
Meteoroscope, s. Werktuig ter meting,
enz. van hemelligchamen, 0.
Meteoroscopy, s. Leer van de afstanden,
enz. tier hemelligehamen , vr.
Meter, s. Meter , Die meet, m.
Meter, s. Meter , Neded. el, vr.
Metewand, Meteyard, s. Maatstok,m,
Metheglin, s. Mede , Mee, yr.
e.
Methinks, v. n. (It thinks to me,
I think.)
Method, s. Leerwilze. * — , Geregelde
orde, yr.
Methodic, Me:bodical, adj. (Methodically, adv.) Naar eene geregelde side
zamengectcld, Regelmatig
Methodism, s. Leer der methodisten, yr.
Methodist, s. Geneetheer,, die enkel van,zeker leer3telsel to werk gaat. * —,
Aanklever van zekere bij zoodere godsdienstige gezindhei d , Methodist, m.
Methodistical , adj. (Methodistically,
adv.) Methodistisch.
to Methodize , v. a. In geregelde orde
brengen.
Me thought, pret. van?.lethinks,BLIdercht.
s. MITFORD Medeinwoner (your
een' aid), m.
Meticulous, adj. ongebruik., Vreesachtig.
IVIetonic , adj. Van den maancirkel.
Metonymical,
(Metonymically, adv.)
Bij overneming , Metonymisch.
Metonymy, s. Overnaming, Woordver.
wisseling , (b. v. druif voor wijn,) yr.
(vr.
Metope, s. Tusschendiepte , y r.
Metoposcopy, s. Studie des gelaatkunde,
s.
Dichtmaat,
Versmaat,
Metre,
Metrical , adj. (Metrically, adv.) Dickterlijk , In dichtmaat.
Metrician, s. CHAUCER , Dichter,,
Mcitrist, s. BALE , 1550, Berilmer,, m.
Metrology, s. Leer der maten, yr.
Metropolis, s. Hootti,tad, yr.
Metropolitan, adj. Tot de hoo_fdstad behoos ende.
— , s. Aartsbisschop, m.
Metropolite S. zie Metropolitan.
Metropolitical, adj. Den rang van hoopstad hebbende. * , Aartsbiscrhopi.eltik.
Mettle, s. liked , ,Koenhtid,vr.*—,
Stof, vr. Aanm. In deze beteeken. ware
Metal beter.
Mettled, adj. Meedig, Vurig.
Mettlesome „ adj. (Mettlesomely,, adv.)
Levendig, Moedig, Vurig„
M,:ttlesomeness , s. Koenheid , yr.
Metwand, s. Bunnn , zie Meteyard.

to Mew, v. n. Ruijen, (inzond. van
va/ken ).
Mew, S. Kooi, waarin valken ru(jen.
Afgeslotene plants, waar ices be*
, o.; zie ook
wcard words, yr. ,
Mews.
to ',View, v. a. in : to - UP , OpsMiten.
Mew, s. Meetsw,, vr.
to Mew, v. p. Maauwen.
Mewing, s. Maauwen, o.
Mewing, s. Ruijen , o.
L(/ AL'W1 , V.
van kinderen, Anken ,
Sjanken , Huilebalken.
s.Huilebalk,Schreeuwleelijk,
5
Me wler
s. pl. Pans destallen, In.' wee; v.
Mcynt, zie Meint.
Mezereon, s. cent plant, Kelderlials ,m.
Mezzo, adj. Middelbaar.
s. Halfverheven , o.
Mezzo-tinto, s. in de schilderk., Zwarte
boost, yr.
iii iasm , s. Besmettend deeltje, Miasma, o.
Miasma, s. (pl. Miasmata, ) zie Miasm.
Miasmatic, adj. Besmettend door miasmata.
Mica, s. Glimmer, m. , Mica, vr.
Micaceous, adj. Glimrnerachtig.
Mice, pl., zie Mouse.
Michaelmas, s. St. Michiel, 0.
to Miche , v. n. veroud., Heimelijk stelen.
* —, Verschoien liggen.
Micher, s. SHAKSP., Heimellike
Sluiper,, vi.
Michery, s. veroud., Diefstal , tn.
Mickle , adj. Veel ; prov. Many a little
makes a—, heel kleint jes makeneen groot.
Microcosm, s. Kleine wereld, (d. i. de
mensch,) yr.
Microcosmic, Microcosmical, adj. Van
de kleine werel d , Menschelijk.
Blicroccustic , s. Werktuig on kleine geluiden to hooren , o.
Micrography , s. Beschrijving van microscopische voorwerpen, yr.
Micrometer, s. Werktnig tot het meters
van kleine ruiniten , 0.
Microphone, zie Misrocoustic.
Microscope, s. Microscoop , o.
Microscopic, Microscopical, adj. Door
het microscoop verkregen of zigtbaar ,
oscoop.
Microscopisch.
(het
Microscopically , adv. Door middel van
Middslbaar.
Mid, adj. Middelst
Mida, s. Made, welke de bean-fly voort//rent , yr.
Mid-age, s. Middelbare leeftild , 712 *
Menschen Van middelbaren leeitijd , m.
meervoud.

MIDC
Mid-course, s. Hal fweg, m.
Mid-day, s. Middag , In., Midden van
den dag, o.
Mid-day-sun , s. Middagzon , yr.
Middle, adj. Middenst, In het midden
gelegen , Middelbaar. *—, s. Midden, o.
Middle-aged, adj. In het beste zijner(of
barer) jaren, Van middelbaren leefold.
Middle-earth, s. Wereld (als tusschen
hemel en hel), vr.
Middle-man , s. Bemiddelaar,5 an.
(stand.
Middlemost, adj. Middelst.
Middle-witted, adj. Van een gewoon verMiddling , adj. Middelmatig. *—, Tusschenbeide. * —, Redelijk wel.
1VIiddlingly, adv. Middelbaar,Redelijk,
Tamelijk.
Midge, s. veroud., Mug, yr.
Mid-heaven, s. Middelgewest des hemels,o.
Midland, adj. In het midden des lands
gelegen , Van de kust verwijderd. *—,
Middellandsch.
Midleg , s. Midden van het been, o.
Mid-lent, s. Midden vande vaste, yr.
Midmost, adj. Middelst.
Mid-night, s. Middernacht, tn. *--, adj.
Middernachtelijk.
Midrib, s. Middelste rib, yr.
IVIidriff, s. Middelschot , Middelrif, o.
Midsea , s. Middellandsche zee, yr.
IVIidship, s. Midden van het schip, o.
*—, adj. Tot het midden van het schip
behoorende.
Midship-beam , s. Zeilbalk, m.
Midship-frame, s. Groot spans, a. (us.
Midshipman, s. Vlaggejonker, Adelborst,
Midst, adj. Illiddelst. * —, s. Middelste , o. * —, prep., zie Amidst.
Midstream, s. Midden van een' stroom, o.
Midsummer, s. Zomer-zonnestand, m.,
St. Jan, o.
Midsummer-day, s. St.-Jansdag, tn.
Midward, adj. Middelst.
Midway, s. lialfweg 5 tn. *— , adj. et
adv. Hal fweg.
Midwife, s. Vroedvrouw, yr.
to Midwife, v. a. (als vroedvrouw) B dienen, Verlossen.*—,v.n. Vroedvrouw zijn.
Midwifery, s. Verlossen (eener barende).
o. * —, Vroedkunde, yr.
Midwinter, s. Winter-zonnestand, tn.
Mien, s. Uitzigt (van het gelaat), o.
Miff, s. gemeenz. , Misnoegen, o., Ontevredenheid , yr.
Miffed, adj. Misnoegd, Ontevreden.
Might, pret. of May, zie May.
Might, s, Magt, K2 acht,vr.,Vermogen,
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MIGI1
o.; fam. With — and main, Met ails
kracht.
Mightily , adv., zie Mighty.
Mightiness, s. Matiewid.*—,Hooglieid.
Mighty, adj. Magtig. *—, adv. gemeenz.,
Magtig, Zeer.
Migniard, adj. B. JONSON , Lief.
Migniette , s. Reseda, vr.
to Migrate , v. n. Verhuizen, Vertrekken.
Migration, s. Verhuizing. * —, Plaatsvercndering , yr.
Migratory, adj. Geneigd om been en weft
to trekken , Trek .., Zwerf ..
Milch, adj. IVIelk gevende; fig. veroud.,
Zacht, Teeder.
Mild, adj. Zachtaardig ,Toegevend. *—,
Zacht, Niet scherp of wrang.
Mildew, s. Honigdauw,, m.
to Mildew, v. a. Door honigdauw beschadigen.
Mildly, adv. , zie Mild.
Mildness, s. Zachtheid, yr.
Mile , s. Mill , (waarvan 60/25 op sea'
graad of 20 unr gaans,) yr.
Mileage , s. Millgeld , o.
Milestone 5 s. Mulsteen , Illijlpaal, m.
Milfoil, s. Duizendblad, o., zie Yarrow.
l\Iiliary, adj. Klein als tease gierstkorrel;
The —fever, De gierstkoorts.
Milice, S. TEMPLE, zie Militia.
Militancy, S. MONT AGUE , 1648 , zie
Warfare.
Militant, adj. Strildend.
Militar, adj. BACnN , zie Military.
Militarily, adv. Mlitairement.
Military , adj. Militair, Tot de krtYgsdienst behoorende. * —, s. IVIilitair,5o.,
Krijgslieden, m. meerv.
to Militate p v. n. Strijd voeren; to AGYINST , Strijdvoeren tegen. Aanm.
Soms vindt men with inplaats van against.
Militia, s. Militia, Krijgsmagt, yr.
Milk, s. Melk , Yr.
to Milk, v. a. "Welken. * —, SitAksr.
ongebruik., Zuigen.
Milken , adj. Uit melk bsctaande.
Milker, s. Melker, m., Nei/ester, yr.
Milkfever, s. Zogkoorts , yr.
Milkfood, s. Melkspijs , yr.
Milkhedge , s. Melkstruik , tn.
Milkhouse , s. Mellekamer, yr.
Milkiness, s. Melkachtigheid 5 vr.
Milklivered, adj. Laflzartig.
(yr.
Milkmaid, s. Melkmeid. *—, Melkvrouw,
Milkman , s. Melkboer,, m.
Milkpail, s. Melketnmer,, m.
1 Milkpan,s..111elicbekken,o.,.111elkkom,vr.

MILK
Milkpottage , S. Melkpap,
Milk-rice , s. Risostebri j, tn.
Milkscore , s. Melkschuld, yr.
Milksop, s. Sul,
0.
Milk-tare , s.
Milkthistle , s. Melkdistel , yr.
Milktooth , s. Noktand,
Milktrefoil, s. Melkklaver,, yr.
Milkvetch , s. Melkwikke, yr.
Milkweed, s. Wolfsmelk, yr.
Milkwhite adj, Melkwit. (yr.
Milkwoman , s. Melkboerin, Melkvrouw,
Milky, adj. Nelkachtig ; The — way,
Melk gevende. *—,
De melkweg. *
Zachtaardig , Bedeesd.
Mill, s. Amerik. meat, Mil ,(duizendste van een' dollar, tiende van eta' cent,
halve Ned. cent,)
Mill , s. Nolen, V2.
, We ijven.
to Mill, v. a. Ma I en. *
Stempelen. * — , Vollen
Met
vuisten
slaan.
boert.,
Mill-brook, s. Molenbeek , yr.
, s., zie Clack,
,
Clapper.
Mill-dust, s. Molenstof, o.
Mill-cog, s. Tand y472 een rad, waardoor
het in een ander vat,
Mill-dam, s. Illolenschut, 0., Nolondam,m.
Millenarian, s. Voorstander van het duizendjarig rick, tn.
Millenary, adj. Uit duizend bertaande.
s. Tijdvak van duizend jaar,, o.
*
Millennial, adj. Van I et duizendjarig
Millennist s. , zie Millenarian.
Millennium , s. Duizendjarig rijk, o.
Millepede , s. Duizendbeen, Picsebed, o.
Millepore , s. GeTlocht van lirhophytes.
Milleporite , s. Versteende
Miller, s. Nolenaar,, (ook in den zin
van de tor ,)
Miller's-thumb, s. zekere
zie Bull
head.
Millesimal, adj. Duizendste.
Millet, s. Gierst , y r. *
zekere yisch,
zie nnullet.
Mill-handle, S. Draaiboom (van een'
windonolen), tn.
Mill-hopper, s. Romp , tn.
Mill-horse , s. No!enpaard , o. (o.
Milligram ,s. Duizentlste van den gramme,
Millimeter, s. Duizendste van den metre, o.
Milliliter, s. Duizend,te yan den litre, o.
Milliner, s. Modemaakfter , yr.
Millinesy,, s. Alodeartikelen , o.
Million , s. Nielioen, o.
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l'Iillionary, adj. Uit millioenen bestaande.
Millioned, adj. Net mil/ioenen rermenigvuldigd.
Millionth, adj. Millioenste.
Min-leat , s. Molengracht , vr.
Mill-moth, s. Kakkerlak , us.
Mill-mountains s. Pvrgeerieruid, o.
, s. Molenyliver,
Mil!-mice. s. Molenwater, o.
Millree
s, Dalzend fees (in
Poo tvg. ruin; f 2).
s)x t-enee s. een der rerste in Engeland gestempelde C 1 5 61) innnten.
M i llstone, s. Molensteen ,
Mil! tooth , s. 111,altand, 712.
Mill-wheel, s. filolenrad, 0.
Mill-wright , s. Ithlentnaker,, ci.
, s.
*
hose, Melk (van
visch), y r. vchten.
to Milt, v. a. van visch , De kuit beniter , s. lionetrerd , Melker,,
Miltwort , s. Miltletuid
Mime s. bij de ouden , Khchtcpeler, 1111me , Poetsenmaker,, Hawwot,t,
to Mime, v.
Psetsen waken, HansworEteriten vertoonen.
Mimer, s. ongebruik. , zie !mime.
Mimesis , s. Kluchtige nabootsing, yr.
Mimetic , Mimetical , adj. Gencigd tot 113bootsing. *
Nibootsend.
Mimic, adj. Nahoottend. * —, s. Naboober van iemands manieren. * — ,
Poetsenmaker , Hanswoost , Gebarenmaker,, m.
(baren).
to Mimic, v. a. Nabootsen (ieward, ge, adj. Nabootsend. * — ,
tig , Potsig , Koddig.
I Musically, axle.
ofDoor nabs, Lirg.
Mini , cry,, s. Kodaige naboot‘ing, yr.
Mimigrapher,,
Sairijver
kluchten
klucht ,telen, tn.
Mina , s. eene geldovaarde 1,;; (le onden ,
de Go ieks. vase ongeveer
—
Minacious , adj. Beds e:gingen beheizende,
Dreigend.
nnacity, s. Geneigtibeid tot dreigen, yr.
Minaret , s. Spits eerier moskee , Minaret, yr,
Mir ;-c-or ) , adj. Bedreigend.
to Mince , v. a. (in kleine stook jec) kappen , kerven smfden , hakken ; fig. to
— the matter, De zank verblcemen; to
— one's words , 111, 1 haliT -rorralen spreken , De w,00 den maar half vitspreken.
v. n.
,
e;‘,n. *
71' ai.kt
sprcken.

:r
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Minced meat, P. Gehakt 0.
Mince-meat , zie Minced-meat.
Mince-pie, s. Vleeschpostei, yr.
Mincingly, adv. Met klcine gedeelten ;
fig. Gemnakt.
Verstandelijk
Mind, s. Gemoed. *
,
yermogen ,
4,
* —, Ziel, yr.
* , Neiging, Gez ;ndheid , vr.;
111.4
Have you a — for it?, Hebt
Geheugen , 0.; to Pitt one in
tee? *
— of, Iemand . . . herione; en. *
vr., Geraelen, o.
to Mind, v. a. In ach: 1,eme , , _Behar, Zich heri,:ntren.
agen. *
Zich stns. en non.
4,hten. *
v. n. G.sneigd
, Gezind
Minded, adj. Geneigd, Gezind.
Mii-dcdness, s. Geziahezd , yr.
Mindful, adj. (Mindfally,, adv.) Oplettend, Achtgevend, In acht nemend.
Mindfulness, s. Oplettendhe ld, Yr.
Mindless, adj. Onuiletmend. * —, Onstandig , Gedachteloos. , Don,
Mind stricen, adj. In gemoedsbeweging ,
.d_'ngednan.
Mine , pron. poss. subs. De ofilet 111(ine.
Mine , s.
yr.
e mill; mato Mine, v. n. Mijnen ,
kev.
, v. a. Ondermilnen.
Miner, c. Mijngray er,, 1116,udeiver.*—,
in het krijgov., Mincer, in.
—, adj. Tot
Mineral, s. Delfstof, vr.
Let 1,-k der delfstoffen behool cede, Deg
stoffelük , Mineraal.
, s. Delfstofkundige, m.
Minera l ization, s. Veranderen in mine
real o.
to Mineralize, v. a: In delfstnfyeranderen. * —, Met eeen ;retrial yerbi,:den.
Mineralogical, adj,Delfstofkvnilig.
Mineralogist, s. Delfstofkondige, so.
Mineralogy, s. Delftorkunde , yr.
Btncver,, zie Meniver.
to Mingle , v. a. Ow tereen m en gen, Mengen ; ti - WITH, Mengen met. -,
n. Zich mengen ; to— WITH , Zich
?Deng en onder.
, s. Mengcel o.
M
M , npl,dly, adv. Geriengd, Verwerrd.
Mm,z1e . mangle s. HOOKER, Mengel
, o.
nngler,, s. Mevger, rn.
Miniard , zie Migniard.
to Minin-dize, v. a. Vertroetelen. *—,
Verknoo:'en.
to Min'a:e , v. a: Rood yerwen. *

minirmre s. Verkleinde teckening, yr.,
Minintuut , o. — , adj. Verkleind,
Klein.
Minikin, adj. Klein. *
s. Lieveling,
Gunsteling,
vr. * — , Damesspeldje 5 o.
Minim, s. Dwerg, Dreumes, in., ATrdannnetje , 0. "
1111nderbroeder,
, eene kleine druklettei. *
,zie
Mini breve.
Minimcnt, zie Muniment.
Minimum , s. Min,te , o.
hisimoo,
i
s. SHAKSP., Dwerg, Dreumes,m.
, adj. veroud. ,
Lief.*—,
s. Gunsteling.
, Sloofiche aanhanger,,
*—,eene drukletmer,Colonel,vr.
s. 1/ermi;j0en, o. , Mcnme, yr.
Minionly, adv. verond., Lief, Aardig.
Minienship, s. Stant,m.of Bet; ekking van
cen' gunsteling, yr., zie bunion.
Minious, adj. Vermiifoenkleurig.
to Minish, v. a. bijbei, Verininderen.
Biinister, s. Ondergeschi Ice bewerker van
lets. * inzond. Minister , Stoatsdienaar. * , Minister,,Afgezant.*—,
Bediewmar des goddelithenwoords, Kerk.,
to Minister , v. a. 76edienen, Reiken,
Germ,
v, it. Dienen (in eenig
az;:b.O. * bij eenen zieke , Oppassen.
—, in de kerk , De dienst verrigten;
to — TO , a.) Dienen tot ; b.) MedecijPC11 geven aan.
Ministerial, adj. (Ministerially, adv.)
Ondergeschikt. Hot kerkleeraarembt betrcfende. *
list staatsaiennarschap bet, ofende.
Alinistery , s., zie Ministry.
Ministral, zie
Ministrant, adj. DienentL
Ministration, s.
lug ( y an eenigen
last). *
Kerkelüke dienst , yr.
,
Ministress, s. Geefster, yr.
Ministry, s. Llitroes ing van eeni gen last,
"—, KerkelUke dienst, y r. *—, Kerkdienst ,Yr. Mwisterie, Staotsdienaarschap , n.
Minium, s. Menlo, yr.
Mink, s. eere Auierik. rot.
Minnock, s. SHAKSP., zie Mimic.
Minnow , s. een visch , zie Pink.
Mintir, adj. Kleiner, Geringer.
Klein, Gering, Onaanzienlijk. * s.
Mindeijarige, vs. en Yr. * —, Tweede
smelling ec;e; shitrerie, Yr.,Minor, in.
to Minora,e v. a. CLANYIL, [Arminderen.
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Minoration, s. BROWN, Vermindering. yr.
Minority, s. Minderheid. * , Minderf arigheid , yr.
Minotaur ,,s. Minotaurus , (half mensch,
half Stier,)
Minster, s. Klooster,, o.* Geestelijke
broederschap 5 v r.* —, Dom, m., Hoofdkerk , yr.
Minstrel, s. Speelman, Muzikant (in
de middeleetriven); van hicr: Dichter,,
Zanger,, Teonkunstenaar, in.
Minstrelsy, s. Muzijk , y r.
,Ti oep
muzikanten ,
Mint, s. Mint, Kruizemunt yr..
Mint, s. plants, waar geld wordt gesMgen ,
yr.
to Mint, v. a. BACON, Munten, (Geld)
slann. * --, Smeden, Verzinnen.
Mintage, s. Iletgene gemunt wordt. *—,
Muntloon, tn. en o.
Minter, s. Mantes; fig. Uitrinder, m.
Millman, S. BACON, Mun!kundige ,
Mintmaster,, s. Muntmeester ; fig. Verdichter,, Leugensmeder, Leugensmid,m.
Minuet, s. zekere dans , Mentiet , yr.
Minute, adj. Klein , zie oak Minutely.
Minute , s.-Minunt , yr.* —, oorspronk
opstel, Minute. *
, Naatiwkeut ige
opsomming, Bijzonderheid , yr.
to Minute, v. 4. Zij regtgel., Steffen.
M in u te-boo k , s. ilanteekenboek, Kladdehoek , o.
Minute-glass, s. zandlooper,, die ministers
aanwijst , Minuutglas , o. ( meerv.
Minute-guns , s. pl. Minuutstukken , o.
Minute-hand s. Minna:14. 62er,,
Minute-jack, s., zie Jack of the clockhouse.
Minute-line, s. Minuuthin, Logliin,
Minutely, adv. Onictandig, Tot in 4
gering.te bljzonderheden toe.
Minutely , adj. & adv. SIIAKSP., fllle minuten , Eike minuet.
Minuteness, s. Kleinheid, Gerinezeid,yr.
Minute-watch, s. Uurweik , waarbil de
rniriuten bijzonder worden nangewezen,o.
Minum, zie Minim.
Minutiae, s. pl. Kleinste bilunderheden,
y r. mem,.
Minx, s. h7jsneusje , Nuffe , o.
Minv,, adj. THOMSON , Vol mijnen. *—,
Ouderaardsch.
Mirahle, adj. SLIM:SP, 11'onderbaar.
Miracle, s. fronde, , fronderwerk , e.
to Miracle, v. a. SHAKSP., Wonderbaar
maken. * , v. n. veroud., Eel; wonderwerk den.
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Miraculous, adj. (Miraculously , adv.)
Wonderdadig.
Miraculousness, s. Wonderdadigheid, yr.
O.
Miradore, S. DRYDEN ,
Mirage, s. cone gezigtsbegoocheling, enyarbijzichvoonverpen op garde of zee in de
loch: vertoonen, iiPpiegeting , yr.,
Mire, s. Mier , vr.
Mire , s. Modder ,
to Mire, v. a. Bemodderen.
Miriness , s. Modderigheid , yr.
Iviirk , adj. veroud., Donker.
Mirksome, adj. Donke y , Duicter.
Mirksomeness, s. Donkerheid, vr.
Mirky , adj. Donkey.
Mirror, s. Spiegel,
Voorbeeld,s.
Mirror-stone, s. veroud., SpiegeAteen,:n.
Mirth, s. Vrolij kheid
, yr.
Mirthful, adj. (Mirthfully, adv.) prolijk , Bloigeectig.
Mirthless, adj. Treurig.
iVliry, adj. Modderig.
Misacceptation, s. Misduiding,Verkeerde
dniding, yr.
Misadventure , s. Tegenspoed, ncpoe
Misadventured, adj. 1--LAKSP., Onspoectig.
Misadvised, adj. Misraa'en.
to Misaffeez, v. a. MILTON , Niet moge3
linden.
Misaffected, adj. Ongezincl.
to Misaffirm, v. a. MILTON, Verkeerd
opgeven.
Misaimed, adj. SPENSER ,
gemikt ,
Mismikt.
Misallegarion , s. Verkeercla opgave, vr.
to Misallege, v. a. Verkeerd aanyoeren
of opgeven.
Misalliance, s. Ongelijk huiverijk , o.
Misallied, adj. Slecht verbonden.
Misanthrope, s. Menschen liater ,
Misanthropic, Misanthropical, adj. De
menschen hatend.
M:santhropi4t , s. MenscheNhver , tn.
Misanthropy, s. Menschenhaat ,
Misapplication, s. Verkeerde aanwending , yr.
to Misapply, v. a. Perkeerd aanwenden
of toepassen.
to Misapprehend, v. a. IVIisyerstaan.
Misapprehension, s. Mis yerstand o.
to Misarrange, v. a. Verkeerd ii ngten.
to Misascribe , v. a. Verkeerde4-1,f, toeschrij'yen.
to Misassign, v. a. Verkeerdelijk toelt.&"zen.
to Misattend, v. a. 1V1ILToN , zie
regard.
(gen.
to Iirlisbecome, irr. v. a. Misstaan,Mis i • e-
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Misbecoming, adj. Onyoegzaam; Onbetamelijk.
Misbecomingness, s. Onvoegzaamhei d ,
Onbetamelijkheid , yr.
Misbego, , M,sbegotten , adj. Buiten den
echt gebot en , Natuurlijk , Onecht.
to Misbehave, v. n. Zich kwalijk gedragon.
Misbehaved, adj. Ongemanierd.
Misbehaviour, s. Wangedrag
Misbelief, s. Wangeloof, Misgeloof, o.
to Misbelieve, v. n. Eenverkeerd geloof
hebben.
Misbeliever, s. Wangelooy ige, Micgeloovige, m. en yr.
to Misbeseem, v. a. Misstaan.
to Misbestow,, v. a. On y erdiend of Ongepast germ of schenken.
Misborn , adj. SPENSER. , Tot ongeluk
geboren.
to Miscal , v. a. Verkeerdelijk of Ten
onregte noemen, Misnoemen.
to Miscalculate, v. a. Misrekeren.
Miscalculation, s. Misrekening, yr.
Miscalled, adj. Misnoemd.
Miscarriage , s. Mislukking. * , Misdragt , IVIiskraam , y r. * Wangedrag , o.
to Miscarry , v. 77. Mislukken.*—, Eene
miskraam hebben.
to Miscast, irr. v. a. Verkeerdelijk berekenen.
Miscellane , adj. veroud., Gemengd. *—,
s. veroud., zie Maslin.
Miscellanarian, s. SHAFTESBURY, Schrijver van tnengelwerken , vs.
Miscellaneous, adj. Gernengd.
Miscellaneousness , s. Gemengdheid , yr.
Miscellany, adj. Gemengd.* —, s. Mengelwerk , o.
to Miscentre , v. a. DoNNE, Verkeerd
plaatsen.
Mischance, s. Miskans, Mislukking , yr.
to Mischaracterize, v. a. Pet keel d y oorstellen , zie to Characterize.
to Mischarge, v. a.Verkeerd irr rekening
brengen.
Mischarge, s. Verkeerde post in eene rekening , tn.
Mischief, s. Kwaad, Nadeel , o. *—,
* — ,Onheil ,Ongeluk, o.
Nuedwil,
n Ver* —, Onaangenaamheid
drietelijkheid yr.
to Mischief, v. a, Kwaad doen , Benadeelen.
Mischieftraker,, s. Kwaadvtichter,
Mischief-making, adj. Onheilbrengend.

MSC,

Mischievous , adj. ( Mischievon,ly, ad v. )
Kwaaddoende, Benadeelend. * , Ondeugend , Moedwillig.
Michievousness, s. Geneigdheid om kwaad
, yr.
to doen. * —,
Mischna, zie Mishna.
to Mischoose, irr. v. a. Verkeerdkiezen.
Miscible, adj. Vermengbaar.
Miscitation, s. Verkeerde aanhaling, yr.
to Miscite 5 v. a. Pei k.eerdelÜk aanizalen.
Misclaim , s. Verkeerde eicch,
Miscomputation, s. Misrektning vr.
to Miscompute, v. a. Mist eke=ien.
Misconceit, s. Misbegrip,Wanbegrip , o.
to Misconceive, v. a. Vet keerd begrajpen.
Misconception , z.!e Misconceit.
Misconduct, s. Wangedrag. —, Wanbestuur,, o.
to Misconduct, v. a. Verkeerdelijk besturen. * —, Misdrag,n.
, yr.
Misconjecture, s.
to Misconjecture, v. a. & n. Misgissen.
Misconstruction, s. Misduiding. * — ,
Verkeerde uitlegging , yr.
to Misconstrue, v. a. Misduiden. *
,
Verkeerd uitleggen.
Misconstruer, s. Die yetkeerd uitlegt.
Miscontinnahee s. Ophouding , yr.
to Miscorrect , v. a. Verkeerd verbcteren.
to Miscounsel , v. a. Mis,aden.
to Miscount, v. a. Miss:ellen. * —, v.
n. Zich misrekenen.
Miscreance , Miscreancy,, s. Wingeloof
* —, Ongeloof, , o
M ; screanc, s. Lord RIVER*, 7477 ,
IVangeloos-ige. * — , thans; Booswicht,
Fielt , Ate- ling , m.
Miscreate , Misci Bated, adi. Itlisschapen.
to Misdate, v. a. Verkeerd dagteekenen.
Misdate, s. Verkeerde d.,gteekening, yr.
Misdeed, s. Misdaad , , Wanbedrijf;
Misdrijf, o.
to Misdeem, v. a. Misoot deelen.
to Misdemean (one's se l f), v. n. Zich
gedragen.
misdragen , Zich
Misdemeanor, s. Wangedrag , 0.
to Misderive , v. a. Verkeerd afleiden.
o.
Misdesert , s. Schuld ,
Misdevotion, s. IVIILTON, Valsche vroomheld 5 yr.
Misdiet, s. SPENSER, Verkeerd voeds el, a.
to Misdirect, v. a. Misleided.
Misdisposition , s. bish. HALL, Neiging
tot het kwaad, yr.
(schel'den.
to Misdi , tinguish, v. a. Vet keetd o ” derto Misdo , irr. v. a. Illi,doen , Kwaad
doen. * , v. n. Misslagen begin;;.
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Misdoer,, s. Kwaaddoener, m.
Misdoing, s. Misdrijf, Wanbedrijf, o.
to Misdoubt, v. a. SHAKSP. , DRYDEN,
Van kwaad verdenken.
Misdoubt, s.
A KSP. drgwaan, tn.
, Besluiteloosheid, yr.
td Misemploy, v. a. Verkeerd gebruiken of aanwenden.
Misemployment, s. Verkeerd gebruik,
Wangebruik-, o.
Misentry,, s. Verkeerde inschrijving, yr.
Miser, s. Gierigaard, Vrek, nt.
M i serable , adj. Ellendig. * —, Snood.
Miserableness, s. Ellendigheid, yr.
Miserably, adv., zie Miserable.
Misery,, s. Ellende , yr. *
Onspoed,
-Rampspoed, m.
Misesteem , s. Misachting, yr.
to Misestimate , v. a. IVIisachten.
to Misfal , v. n. Misvallen.
Misfare s. Ongeluk, o.
to Mi gfashion , v. a. Verkeerd fatsoeneren.
Misfeasance, s. rn regten, Gepleegd
kwaad, o.
to Misfeign , V. H. SPENSER , Met een
slecht oogmerk veinzen.
to Misform, v. a. Misvortnen.
Misfortune, s. Ongeluk, o., Onspoed,
Tegenspoed, tn.
Misfortuned , adj. MILTON, Ongelukkig.
to Misgive, irr. v. a. Met twiffeling vervullen ; My heart misgives me, Ik ben
bezorgd.
M,sgiving, s. IVantrouwen, o., Twif.feling, yr.
Misgotten, adj. Onregtvaardig verkregen.
to Misgovern, v. a. Kwatijk besturen:
Misgovernance , s. Ongeregeldheid , vr.
Misgoverned, adj. Onbeschaafd, IVoest.
Misgovernment, s. Wanbestuur.
Wangedrag o.
to Misgraff, v. a. Verkeerd enten.
to Misground , v. a. Verkeerd grontlen
of bepalen.
Misguidance, s. Misleiding , Verkeerde
leiding , yr.
to Misguide, v. a. Misleiden, Verkeerd
Leiden.
Mishap, s. Miskans , yr., Ongeluk, o.
to Mi'shappen, v. n. Ongelukkig gebeuren.
to Mishear, irr. v. n. Zich mishooren,
Misheard, adj. Ferkeerd gehoord.
Mishmash, s. veroud., Mismas, tn.,
Mengelmoes , o.
Mishna ,s. verzameling van foodsche overleveringen en bijbelyerklaringen.
to Misimprove, v. a. Tot een slecht ein-
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de yerbeteren, Een slecht gebruik maken van.
Misimprovement , s. Slecht gebruik, o.
to Misinfer,, v. a. Bij verkeerde ge y olgtrekking afleiden.
to Misinform , v. a. Verkeerd onderrigten.
Misinformation, s. Verkeerd berigt , o.
Misinformer, s. Die valcche berigten gee ft.
to Misinstrucr, v. a. Verkeerd onderrigten.
Misinstruction, s. Verkeerd onderrigt, o.
Misintelligenee , s. Misverstand. * —,
Valsch berigt, o.
to Misinterpret, v. a. Misduiden.
Misinterpretation, a. Verkeerde uirlegging , yr.
Misinterpreter, s. Die verkeerd uitlegt.
to Misjoin, v. a. Verkeerd aaneen voegen
of verbinden.
CO Misjudge, v. a. Verkeerd beoordeelen.
* —, v. n. Misoordeelen.
Misjudgement, s. Verkeerd cordeel , o.
to Misken , v. a. Niet kennen of weten.
Miskin , s. veroud., Kleine zakpO, yr.
to Miskindle , v. a. Tot een slecht doel
ontvlammen.
to Misknow, irr. v. a. Niet kennen.
to Mislay, irr. v. a. Verleggen,
gen. *
Verliezen.
Mislayer, s. Die verlegt.
to Misle , zie to Mistle.
to Mislead, irr. v. a. Misleiden.
Misleader, s. Misleider,
Mislearned, adj. bish HALL Ten onregte
geleerd.
Misled, pret., & part., zie to Mislead.
to Mislike, v. a. Misprilzen,Niet gaaine hebben, elf Aeuren. * —, v. n. MILTON Eene walg hebben.
Mislike, S. SHAKSP. ,'zie Dislike.
Misliker, s. ilfkeurder,
to Mislive , v. n. SPE NSER Kwalijk leven.
Misluck , s. Ongeluk, o.
to Mismanage, v. a. Kwalijk besturen.
Mismanagement, s. Slecht" bestuur ,Wanbeleid , o.
to Mismark , v. a. Verkeerd merken.
to Mismatch , v. a. Kwalijk zamenvoegen,
Een ongelijk huwelijk does aangaan.
co Misname, v. a. Verkeerd noemen.
Misnomer, s. Verkeerde naam. * — Valsche naam, tn.
Misobedience, s. MILTON, Verkeerde gem
hoorzaamheid , yr.
to Misobserve , v. a. Verkeerd opmerken.
Misogamist, s. Huwelijksvijand Vtiand
van het huwelifk,
Misogamy, s. Haat tegen het huive10, tn.
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Misogynist, s, Vrouwenhater,, tn.
Misogyny , s. Haat tegen de vrouwelijke
kunne ,
s. Verkeerd gevoelen, o.
to Misorder,, v. a. Verkeerd cchikken.
Misorder, s. Verkeerde selzikking Iranorde, yr.
Misorderly, adj. Ordeloos , Ongeregeld.
to Mispend, to Mispel, etc., zie to
Misspend, to Misspel, etc.
to .Mispersuade , v. a. Tot een verkeerd
gey oelen brengen.,
Mispersuasion, s. Mi , begrip , o.
to 1VEsplace, v. a. Vetkeerdelijk plaatset; , Misplaatsen.
to Misplead , v. n. Verkeerd pleiten.
to Mispoint , v. a. Verkeerd punceneren.
to Misprint, v. a.Misdrukken,Verkeerd
drukken.
Misprint, s. Druk.fout , vr.
to Misprise , v. a. Misprijzen. * — ,Misverstaan Vet keerd .viers taan.
Misprision , s. SHAKSP. Veraclsting, yr.
* —, in regten, Verzuim, o., Verheling van lets, yr. ; ook : Overtreding , yr.
Wlisprcceeding, s Onregelmatiggedrag, o.
to Misprofess, v. a. Valschelijk
to Mispronounce, v. a. & n. Verkeerd
uitspreken.
to Misproportion, v. a. Onevenredig verdeelen of schikken.
IVEsprond , adj. SHAKSP., Dose, Trots ch.
Misquotation, s. Verkeerde aanhaling, vr.
to Misquote, v. a. Verkeet delijk aanlialen.
to Misrate , v. a. Vetkeerd schatten.
Misrecital, s. Valsch verhaal , o.
to Misrecite, v. a. Verkeerd verhalen.
to Misreckon , v. a. Misrekenen.
to Misrelate, v. a. Onovereenkornstig de
waarheid verhalen.
IVIisrelation , s. Verkeerd verhaal , o.
to Misrememl er, v. a. Zich in het gekeugen bedriegen, Zich niet wel herinneren.
to Misreport , v. a. Op eene verkeerde
wijze verhalen.
Misreport, s. Valsch verhaal , o.
to Misrepresent , v. a. Valsch voordragen
of yoorstellen.
Misrepresentation, s. Va Ache voordragt,
Verkeerde voorstelling, yr.
Misrepresenter, s. Die yalsch voorstelt.
M i srepute , v. a. Misachten.
s. Ongeregeldheid , vr.
Misruly, adj. bash. HALL, zie Unruly.
ufyrouw,
, , Jufyrouw , vs.
Miss, s.
(Aanm. Behalve tot kinderen , en met
verachting of in toorn , word: Let steeds

-MISS
van den dooP- of geslachtsnitain gevoigd,
als : Miss Anne , Miss Howard. Met
weglating 'Iran den naam bezigt men zoo
wel onztrent eerie ongetrouwde als eene
getrotewde Madam). * BUZit, vs.,
Gekamerd meisle , o.
, v. n. Ecn'
to Miss, v. a. Nissen. *
missing begaan. * , als : to — QF ,
Deze vertu konzt thans
Nissen.
zelden meet- voor.
Miss , g . CHAUCER , ASHAM , Dwalirg,
y r., SPENSER , Letsel, kwaad, o.
tbans , Gemis „ Venice , o.
Missaid, pret. & part., zie to Missay.
Missal, s. Mi,boek Miscale , o.
to IN/Essay , irr. v. a. M:szeggen. *— ,
V. n. Zich verspreken.
to Misseetn, v. n. veroud., Misstaan.
Misselbird , s. Mistelvink,
Misseldine , zie Mistletoe.
Misselcline-bird, zie Misselbird.
Missetnblance , s. SPELMAN, zie False
semblance.
to Misserve , v. a. Miodienen.
to Misshape, v. a. Misvormen.
Misshaped, Misshapen, adj. Misvormd.
Missile , adj. Dat gewor pen lean wet den,
rpsv apen, IVerptuig, o.
Werp. .*—, s.
Mission , s. Zending, vr. , Last, tn.*—,
Zending, Missie , y r. (de gezondene pel soon of iersonen, hflz. tot voortplanting
van de godsdienst).
Missionary, s. Zendeling , tn. * —, adj.
Tot de zendelingen ter voortplanting der
godsdienst behoorende.
Alissioner,, s. veroud., zie Missionary.
Missive, adj. Gezonden. * —, Oro cozen
afstand gebruikt wsrdende. * — s.
veroud., Zendbrief, Brief, us., Missive, vr. * —, veroud., Bode ,
to Misspeak, irr. v. a. Mi)spreken.*
v. n. Zich yerspreken.
to Misspel, v. a. Vet keerd spellers.
Verkeerd uitsprei en.
Misspelling, s. Wanspelling, Verkeerde
spelling, yr.
Misspelt, adj. Verkeerd gespeld.
to Misspend, irr. v. a. Verstillen.
, in.
Misspender,, s.
Misspense , s. Vet spi:ling , yr.
Misspent, pret. & part., zie to Misspend.
Misspoke , pret. , zie to M'sspeak.
Misspoken, part. , zie to Misspeak.
to Misstate , v. a. Verkeerd bepalen or
opoeveu.
Misstatement, s. Verkeerde opgave, vi.
to BEsswear, irr. v. a. Valsch zneten.
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Misswore, pret. , zie to Misswear.
Missworn , part. , z 7 e to MissiA car.
Missy, s. zeker lize,vitrioal.
; fig. to Cast a — beMist, s. Mist,
fore one's eves
, Iemand zand in de
.
oogen strooijen , Hew biln,lri,eken.
to Mist, v. a. Met eenen mi t bedekken.
Mista'en , part. & adj. dicliteri, voor
Mistaken.
Mistakable, adj. Tot usisvatting aanlei
ding kunnent.le geveri.
to Mistake, irr. v. a. .711'sver , taan. *—
, v. D.
Voor jets an gers aanzien.
ch bedriegen.
Zich vet gissen ,
vr.
s.
Mimitting
,
Vet
gis,ing,
Mistake ,
- , adj.
Mistaken, part. , zie to Mi:t
Dwalend Verdoold ; to Be —, Zich bedriegen o"r vergi,sen , Don/en.
\Mistakenly, adv. Dwasend
Mistaker s. Die dwaal; , misverstaat,
zie to Mistake.
Mistakin g , adj. Dives/end. * , s. Rivaling, Misvatting , yr.
Mistakingdy,, adv. Bij misvatting , B/s
vergissing.
Mistaught , pret. & part., zie to Misteoch.
to Misteach,irr. v. a.Verkeerd onderwijzen.
to Mistell, irr. v. a.. Ongetrouw yerhalen.
to Mistemper,, v. a. In eerie verkeerde
evenredigheidmengen Slecht vermengen
of schikken.
Mist-encumbered, adj. Met mict bedekt.
to Mister , v. n. SPENSER , Van nut zips.
Mister, s. , dock steeds Master geschrevon, zie Master. *— , adj. veroud.,
Hoedanig.
to Misterm , v. a. Verkeerd ;memos.
Mistful, adj. SHAKSP.,
to Mistlink , irr. v. a. Kwa10k denken.
Misthought pret. & part., van to Misthink.*,--S.SPENSER,Vetiee, dgevoclen, o.
to Mistime , v. a. Op een' verkeerden
tijd doen of to pas b; engen. - - v. n.
Den tijd vetzstimen.
in ten' mist,
Mistily, adv. Mistig ,
Dots
, ion.
Mix
Mistion , s. veroud. zie
t!tuleren.
'
to Mistitle, v. a. Verkeerd
to Mistle, v. n.
Mistletoe, s. Mhtelboom iile , o.
Mistletoe-berr y , s. Mistclbes , vr.
Mistold, pret. & part., zie to Mistell.
Mistook, pret., zie to Mistake.
Mistrain , v. a. Verkeerd oproeden.
M i stranslate, v. a. Verkeerd vertalen.
M i strans'ation, s. 1-7,rk(crde vcrtaling, yr.
to 1U stiness s. Mistigheid, vr.
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Mistress, s. " Remind',
geliefde , Liefste , y r. (Aaiun. Bedienden die van 1,-nune mea,teres spreken,
zep,.gets : My mistress , waarvoor in het
Ned.Mt:Ine drufv, only, orlikne Mevrouw:
dt Mistress
.Bij wi7ze van tocyraak ,
gebezigd even als Ned. Vrauwtie
der, Vont- fiC11 naain des mans ( gewooni.
), illevrouw.
uitgecp.
zit. " —, 0;,-detwtizeres , Mattes, yr.
to 'Nils . rest , v, ii. veroud. , Zrjcs hof waken bij eene dame.
nstres,ship, s. 17,-ouweitikeheerschappif
of magt ,
Mistrust, s. Mistrouren,117antrouwcn 9,
to Al. , strust , v. a. Mists onwen , Irantrouwen.
relict'sstftil, adj. (Mistrustfull y , adv.)
Mistrouwend ,,rouwig , Wants . , uwend.
?distrustfulness, s..517 , trouwi,gheid ,Wantrouwigheid , yr.
Mistrustingly,, adv. frantrouwig.
Mist, uscleFs
Zander intstrouwen 7
Zander wantrouwen.
to Misuine, v. a. Verkeerd stemmcn.
Ont,tensmess.
to Misturn , v. a. veroud. zie to Perverr.
to AIistutor, v. a. Verkeerd onderwijzen.
Misty, adj. Mistig.
to Misunderstand, irr. v. a. Mssverstaan.
TvIisunderstanding , s. Misverstand o.
Misunderstood, pret. & part., zie to
Misunderstand.
, MisMisusage, adj. Illisbruik , o. °
handeling 9 vr. (haudelen.
to Misuse, v. a. Blisbruiken. * — MkMisuse, s. Misbruik , o. * —,
deling, yr. * —, Verkeerd gebruik , a.
to Misvouch , v. a. „ zie to Vouch falsely.
to Miswed , v. a. Misbuwen.
to MiSWeell,V.II.SPENSER,Zie to
to WI is wend, irr. v. 11. SPENSER, Verkee: d
gears.
to Miswrite, irr. v. a. Vet keel-d schrijven.
Miswritten, part. , zie to Miswrite.
Miswrote , pres., ale t o Mi,,,vrite.
Miswrought, adj. Yes keerd gewelkt of
gemaakt.
Misv. s. veroud., zie Missy.
to 1\Iisyoke , v. ii. MILTON , Verkeerd
ve, eenigd
Miszealous , adi. Vet keerdelijk ijver7g.
Mite, s. A.roreniroi m , . Kaasmade
Iliijt , vs'. *—, Twintigcte van errs e n,
0. ; van klar:Zier,v, Ziet .je,(uiter3t
Ve,ine 1.,eveelheid,) o.
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MITE

Miteila, s, eene plant , Iii,schopsn2uts, v;
, s. Verbinding van planken op een'
hock van 45°. , yr.
Mithrida r e , s. zeker geneesmiddel.
Mithridate-mustard , s. eerie plant, Beerenmosterd ,
1\Iitigable , adj. boor verzachting vat baar.
Mitigant , adj. Verzachtend.
to Miti g ate , v. a. Verzachten. *
Matigen. * — , Verligten.
Mitigation, s. Vei zachting , vr.
Mitigat;ve , adj. Pre, zaclitend.
Mitigat( r, s. Verzachter,, iv.
tn. *—, zie Miter.
Mitre, s.
Mitred, adj. Genrifterd.
Mittens, s. pl. Winterhandschoenen , tn.
meerv. * — , Morns, (pelsmoffes ofirouwenhandschoenen zonder vingers ,) o.
meerv.
Mittent, adj. Uitlatend,Doende uitvloeijen.
Mittimus , s. Bevel tot vastzetting , o.
Miry, adj. Vol ma den of milten, Milterig.
to Mix, v. a. Menges, Vermengen , Ondereen mengen ; i.) to — AMONG , Mengen order ; 2.) CO - WITH, Mengen
met. * , v. n. Zich mengen ; to WITH , Zich vermengen met.
Mixed, adj. (111 , xedl y , adv.) Gemengd.
Mixen , s. veroud., Mesthoop , tn.
Mixer, s. Menger , m.
Mixtilinear, adj. Uit' regte en kromme
lijnen bestaande , Gemengd-losnig.
Pilixtion, s. Menging , vr.
Mixture, s. Menging , vr. *—, Mengsel , o. * scheik. , Mengsel , o. ,
Mixtuur,, vr.
Mizmaze , s. LOCKE , Doolhof, in.
Mizzen , s. scheepsw., Bezaan , yr.
Mizzen-bowlines ,s. pl. Bezaanspispotten,
in. we: v.
Mizzen-brails, s. p1. Bezaansdempgordings , vr. meerv.
Mizzen-channel , s. Bezaansrust ,
Mizzen-course, s. Groote Zezaan , yr.
Mizzen gaff, s. Gaffel aan den bezaansmast , vr.
Mizzen-gear, s. Kai deel , o.
Mizzen-lifts, s. pl. Topeenants, tn. mill.
Mizzen-mast, s. Bezaansmast , in.
Mizzen-peak ,s. IVok der bezaansroede,vr.
Mizzen-sail, s. Bezaan , yr.
Mizzen-sheet, s. Kruisschoot ,
Mizzen-shrouds, s. pl. Bezaanswant, o.
Mizzeb-slide , s. Bezaansschurfspier, yr.
Mizzen-sprit, s. Bezaansspriet , vs.
Mizzen-stay , s. Bezaansstag , yr.
Mizzen staysail, s. Bezaansstagzeil, o.

VIZZ
,
Mizzen
S.
Mizzen . top , s. Bezaammars , vr.
Mizzen-top-gallant-mast, s. Kruis brainsteng , vr.
Mizzen-top-gallant-royal-mast, s. Bovenkruisbrainsteng , yr.
Mizzen-top gallant royal yard, s. Griez,'jesra , vr.
Mizzen-top gallant-royal-sail, s. B ovenkruicbramzeil , o.
Mizzen-top-gallant-roya'-shrouds, s. pl.
Kruisbovenbramstengewant , o,
Mizzen-top-gallant sail , s. Kruisbramzeil , o.
Mizzen-topgallant-yard, s. Kruisbratnra, VT.
Mizzen-top-mast, s. Kruissteng,
Mizzen-top-mast-shrouds , s. pl. Aruisstengewant , o.
INIzzen-top-mast-stay-sail, s. Kruisstengestagzeil 9 o.
Mizzen . top-sail, s. Kruismarszeil , o.
Mizzen-top-sail-yard , s. Kruiszeilra,vr.
Mizzen-try-sail-gaff, s. Stormgaffel van
den bezaansmast , yr.
Mizzen-yard, s. Bezaansroede ,
to Mizzle, v. n. Motregenen.
Mizzy,, s. Moeras , o.
Mnemonic, IVInemonical, adj. Het geheugen betreffende , Gehengen
Mnemonics, s. pl. Gcheugenleer. * —,
Geheugenkunde , yr.
lb , adj.& adv. veroud,, Meer.
to Moan, v. n. Weeklagen , Klagen; t.)
to — OUT , Klogend uiten ; 2.) The wind
moaned dismally overt the field, De
wind huilde akelig over het veld.
Moan , Weeklagt , yr.
111 oanful , adj. ( Moanfully, adv.) Klagend.
Moat, s. Gracia , Graft (rondom een leasteel) , yr.
to Moat, v. a. Bret grachten omgeven.
Mob, s. Gepeupel , Gerneen , GI aauw, o.
to Mob , v. a. Door oproerig rumoer
, gemeen , Schelden.
dwingen.
Mob, s. soort van vrouwen hoofdlrulsel ,
Mommas, yr.
to Mob, v. a. MORE , 1669 , Sluijeren.
Mobbish, adj. Gemeen , Op de WifZe van
het gemeen.
to Mobble , v. a. SHIRLEY, zie to Moble.
Mobby, s. zekere Anierikaansche drank,
van aardappelen gemaakt.
M,bcap , s. Mopmuts , yr.
Mobile, adj. SHELTON , Beiregelijk. *--,
s. SOUTH , L ' ETRANGE Gepeupel , O.
VlugMobility, s. Bewegelijkheid. *

MOLL
Onbestendigheid , y r.; fam.
held. *
Gepeupel, Gemeen, Graauw, o.
to Moble , v. a. SHAxsp. , Met eene kap
kleeden.
Moccason , s. Voetbekleeding van hertevel
zonder zolen, yr.
Mocha-stone, s. Mochasteen , on.
to Mock , v. a. Bespotten, Uitlagchen ,
Poor den gek houden.*
Te leer stellen , Arin het lijntje houden.*
Fop.pen Bedriegen. * — , Uit spotternfj
v. n. Gekscheren ; to naiipen. *
AT , Spotten met, over.
Mock, s. Bespotting, y r., Gekscheren,
o. ; — AT, Spotten met, over. *—,adj.
Valsch , Nagemaakt , Niet echt, Onecht.
Mockable , adj. SnAKsp. , Bespottenswaardig.
Mockage , s. BURTON, zie Mockery.
Mockel , adj. veroud., zie Mickle.
Mocker, s. iemand die gekscheert, SpotBedrieger,, m.
boef. *
Mockery, s. Spotternij, y r. , Gekscheren,
o. , Bespotting. * Spottende naboot.
sing. * —,Teleurstelling.*—,Dwaasheid, yr.
Mocking, s. Bespotting, yr.
Mocking-bird, s. zekere vogel, die het
geluid der andere nabootst Spotvogel, m.
Mockingly, adv. Spottend , Spottender
(o.
wijze.
Mocking-stock, s. Voorwerp derbespotting,
Modal, adj. Vormelijk Toevallig.
Modality, s. Vormaijkheid, Toevalligheld , yr.
Mode, s. Wijziging. yr. Toevallige
vorm, m. * Wijze, kanier, yr.
* —, Trap, Graad , m. * —, Mode, yr.
Model, s.
o. *—, Vorm, Maatstaf, m.
to Model , v. a. Pormen, Naar zekeren
vorm waken; I.) to — AFTER Pormen
naar 2.) to — UPON , Pormen naar.
Modeller, s. Ontwerper, Aanlegger, m.
Modelling, s. Maker; van modellen of
y ormen, o.
Moderate, adj. Moderately, adv.) Matig. * Middelmatig.* Gematigd,
Bedaard.
to —oderate , v. a. Matigen.*—, Schik..
ken, Bijleggen, Doen bedaren, Stillen.
Moderateness, s. Gematigdheid, yr.
Moderation, s. Gematigdheid. * — ,
Bedaardheid, yr.
Moderator, s. Vredemaker. *— , Bestuurder, m.
Modern, adj. Nieuw, Niet van den ouden

MODE
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Iledendaagsch. *
Arlen*
rwets ch. * , s. Nieuwere , II( dendaagsche , no.
Modernism, s. DRYDEN , Afwaing van
de manier der ouden , yr.
l er nieuweModernist , s. Bewonderaar d
ren , m.
a.
Nieuwerwetsch
maken.
to Modernize, v.
Modernizer, s. Die nieuwerwetschonaakt.
Modernness, s. Nieuwheid , iVieuwerwetschheid, yr.
Modest, adj. (—odestly,, adv.) Zedig.
Ingetogen.*—, Eerbaar,, Kuisch.
*
—,IngetogenModesty, s. Zedigheid.
held. * Eerbaarheid Kuischheid,yr.
Modesty-piece, S. ADDISON, Cache-cou,m.
Modicum , s. Weinigje, o.
Modifiable , adj. Poor ws)ziging vatbaar.
to Modificate, v. a. PEARSON , zie to
Qualify.
Modification , s. Wijziging, yr.
to Modify, v. a. Wij zigen. *— Ver.
zachten. * , v. n. , al s : to — UPON
a matter, Eene zaak of Een onderwerp
uitputten.
Modillon, s. in de bouwk., Modilfon, o.
Modish, adj. (Modishly , adv.) Nieuwerwetsch , Naar de mode.
Modishness, s. Opvolging der mode, yr.,
to Modulate, v. a. Ondersaheidene geluiden voortbrengen, Moduleren.
Modulation, s. Wijziging van geluiden,
Modulatie, yr.
Modulator, s. Die of Dat moduleert.
Module , s. Model, o.
to Module, v. a. veroud., zie to Model
en to Modulate.
Modus ( decimandi), s. Vergoeding van
tienden met geld, yr.
Modwall, s. Bijenspecht , m.
Moe , zie Mo.
Moe, s. veroud., zie Mow (mond).
to Moe, v. n. veroud., zie to Mow, v. n.
Mogul, s. Mvol, m.
Mohair, m: Kenoelshaar,, o.
Mohammed, zie Mahomet.
Nlohock , s. Straatroover,,
Moidered , adj. Perward.
Moidore , s. eene Port. gouden munt van
ruins fi6.—, Moidoor, no.
Moiety, s. Ha ft , tin.
to Moil , v. a. Bemorsen.
to Moil, v. n. veroud., Slaven, Slooven.
—, v. a. veroud., Vermceflen,Aftobben.
, Sappig.
Moist, adj. Vochtig. *
to Moist, to Moisten, v. a. Bevochtigen ,
Vochtig maken.
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MOLY
MOIS
zeker
Moistener, s. Die of Dat vochtig maakt. Molybdenum ,
sine?.
Moistful , adj. veroud., Vol y,cht.
ten miner'sol, Molybdenum,o.
Moistness , s. Vochtigheid, yr.
M‘mne s. SPENSER ILuuten
Momei r , s. Oegenblifr,,
Moisture , s. Vochtigheiti , y r. * —
en
,
Gewigt , o., Belangrij klieid, ye.
Drople , Beivid;sfe, o.
Mornental , adj, ongebroil. ,
Mokc, s. 2\ T N SWORTH Maas, yr.
Moray, adj. AINSWOR TH, Donker,ThilYter. * —, veroud., zie Momentary.
Molar, adj. I;Ac,,N , 161.1end , B15,
. Momcntally, adv. veroud. , zic MomenMolasses , zie Melasses.
elek.
*
—,
Vlek
,
er.
i 1\Iomentane1/4,us , adj. JOHNSON, zie 1\loMole, s.
.
* —, liven, mentary.
Mole , s.
yr. *
Moinentany, Pdv. verPnd.,
zekee mifdrag , Zaiger,
I\.!:)mentary.
Momentarily , adv. Elk Ngenbl;k.
Mole, s. Mu?,
Mt,rnentary
,
adj.
&can`, eon co.genbilk
to Mole, v. a. p'aacsel., De moll;oopcn
durende. * , Ill ten gelijken in.
sehiedende.
Molcbat , s. Nolensteenvisch , m.
Momct/co/rs, adj. Geivigt7g, BelavgrijA!.
Molccasc, E. Molhoop , m.
Momentum , s. Beweegle, acia , ,
Molccatchcr,, s. Molle7vanger,, tn.
Dra;2g , 1n.
Molecricket , s. Veenrro1, in.
Monmery , s., zie het niter gehruikeVike
Molecule, s. Stofdeeltfe, o.
Mmumery.
; fig. Blind.
Mole-eyed, adj,
Monachal, adj. Klonsterhik , Tit he, monNloleurll, s. 11111hoop,
nzkepleven behoorende, *
Molei at , s. zeker tilt?:
Monachism , s. Monyiksehap,
Moleskin, s, zekere
'even , Monnibwezen, o.
to Molest, v. a. Ontrusten, Beleedigen
Molestation, s. Ontrusting, Beleedi- Monad, s. Ondeeltje, o.
Monadelph , s. plant van de 16. klasse
ging , yr.
van Linnaeus.
Molester, s. Stoorder,, Kweller,, tn.
Monander,, s. Eenmannige plant, yr.
1VIolestful , adj. BARROW, Lastig.
Monarch,
s..Monarch, .dileenheerscher, rn.
Moletrack , s. IVIollegang, in.
Monarchal, adj. MILTON, Vorstelijk..
Moletrap , s. IVIolleral , yr.
tn. Monarchess , s. on gebruik., AlleenkeerMolewarp, s: bekend dicrtje,
seheres , yr.
Moliminous, adj. MORE , Zeer gewigtig.
Molinist , s. Molinist , (d. aanhanger Monarchial , adj., zie het weer gebruik.
van Molina, den bestr4er der Janse- Monarchic.
Monarchic, Monarchical, adj. Monarnisten ,) m. •
Moll ien t, adj. Zachtmakend,Verzachtend. clean? , Eeithoofdig.
Mollifiable , adj. ZaCht gemaakt kunnende Monarchist, s. Voorstander der monarchafe r eget ing ,
worden. (ting yr.
Mollification, s. Zachtmakirg , Verzach- to M,,narchize , v. n. Den monarchs spea. Regeren.
,
len *
Mollifier,, s. Verzachtend middel , o.*—,
Monarchy, s. .111,narcis), yr.
Vredernaker,,
Kloocter,
o.
Monastery,
e.
to Mollify, v. a. Verzachten Zacht
, nit Monastical. *— ,
tnaken. * — Veszaelden, Verligten. Monastic,
Monnik , m.
, Bees edigen , Stillen.
*
Monastical, adj. ( Monastical l y , adv.)
Molos,e , s, zie Maiwsus.
Molasses , s. Siroop, Stroup, Keuken- zit Monachal.
Monasticism , s. 111,.nnikenleren o.
ctroop , yr.
Monday- , s. Illaandag.
Molossns , s. Molussus (-Monde. s. Wereld , vr. * — , Kring (ran
Molt , pret. vcroud., zie to Met.
Molten , part. veroud. zie to Melt. *—, menccIsen). x — Riikcappel , m.
Moneta,y,, adj. Tot het geld behoorenile.
adj. Gemo7ter.
*
geld be,taande.
Moly,, R. Wilde knoflook , n,
Betaling ,
Money , s. Geld, o. *
, s. , zie Molybdcna.
Som,
Molybdena , s. Write; load, o.
Moneybao: s. Ge ldzak , m.
Molybdenous, a.1j. Ult toolybden
, (waarbg den
Monevh , 11 , s. C
krege 11.

MOTE
koning door het pariement ziecre geldsommen worden
,) vr.
Money box , s. Geldlade, yr.
Moneybroker, s. Geldmakelaar,, Geldbezorger , in.
Moneychanger, s. Geldwisselaar,, Wisselcar, M
IVIoneyed,..adj. veroud. , zie Monied.
Moneyer, s. veroud. , Bankier,, Il7isscMunter
lear•. *
Moneylender, s. Geldleener , in.
Moneyless , adj. Geldelooc.
Moneymaking, adj. aeldvei dienend. *—,
s. GeMyerdienen, o.
Moneymatter, s. Geldzaak. *—,
kening , yr.
Moneyproof, adj. Onotnkoopbacr.
IYlonevscrivener, s. Makelaar in geldspecien , Geldmakelaar, tn.
Moneyspinner, s. Geluksrpin, yr.
Money's-worth, s. lets dat geld.twaarde
Geldswaartie , yr.
&eft, o.
Monevwort , s. Penningkruid, s.
Mongcorn , s. veroud. , Masteluin , o.
Monger, s. meest in zamenst. gebruik,
als: Cheesemonger, KaasKooper,,
koo1er.
Mongrel, adj. van dieren, Basterd, Van
tweederlei ras.* —,_s. Diet- van gemengd
ras, o.; inzond. Hondvangemengd ras,m.
Monied, adj. Feel geld bezittende, Geldrijk ; A--man, Een kapitali;t.
Moniliform, adj. Halssnoervormig.
Moniment, s. veroud,, Gedenkteeken, o.,
Herinnering , y r.; ook: Opschrift , o.
to Monish, v. a. veroud., zie to Admonish.
Monisher, s. Vermaner,,
Monishment , s., zie Admonishment.
WaarMonition, s. Vermaning.
schuwing, yr.
Monitive , adj. , ziq Admonitory.
Monitor s. Raadgever, Vern2aner.*—,
in de I: ancasterscholen , Eerste leerling
eener klasse, die het cog op de andere
houden en hen onderwijzen inset, Monitor, 711.
Monitorial , adj. Vermanend. * Ondetwilzend door monitors. **, Door
monitors onderwezen.
s. VerMonitory, adj. Leerzaam. *
leaning, yr.
Monitress , s. Vermaanster, yr.
Monk, s. Monnik ,
Monkery, s. Monnikeiil , vr.,Monnikswezen, o.
Monkey, s. flap, In.
Monkey-Rower, s. tens plant.
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Monkey's‘bread, s. eene plant , A, enbrood, o.
Monk-fish s. een visch, Zeargcl,
Monk-head, s. eene plant,Lcenwenmull,m.
Monkhood , s. Nonnikscha9, o.
Monkish , adj. Monnikachlifz.
Monk-sheet, s. Gebrekkigatedrukt vel,
Monk's-hood, s. eene plant, Monnikskap , yr.
Monk's-rhubarb, s.Monniksrhabarber,vr.
Monoceros , s. Eeni.oren
Monocerot, s. veroud. zie Monocern3.
Monochord, s. Eensnarig speeltnig,
nochordium, o.
Monochromatic, adj. Eenkleurig.
Monocotyledon , s. Plant met it.'n
o.
Monocotyledonous , a(j. Met den zaadMonocular , adj. Ecn,)ogig,
Monocule, s. Etne6gig inset, o.
Monoculous , zie Monocular.
Monodactylous , adj. Saches Zen' vingcr
of teen hebbende.
Monodist , s. Die een monody voordraagt.
Monodon , s. Zeaenhoren, tn.
Monodrame , s. 7ooneehtuk van den' persoon, o.
Monodramatic , adj. Van een monodrame.
Monody, s. Gedicht , waa, in slechts een
persoan zijne aandoeningen nit, o.
Monoecian , s. Plant, woke de mannelifke en y ronweltthe bloemen in zich y ereenigt , yr.
Monogam , s. Ben bloemige plant, yr.
Monogamist, s. Voorstander der monogamic , Monogamist, in.
Monogamy, s. niet hertrouwen 1,1j den
dood der eerste vt ouiv,
yr.
,
Monogram, s. Naamtrek,m., Paraphe,vr.
Monogrammal , a ‘ n j. Den card van een
monogram hebbende.
Monograph, s. Beschrijving van eene score
van dingen, yr. *
zie Monogram.
* —Enkele letter y oor twee of meetklanfen ,
Monography,, s. Lijnteekening, vr.
Monogyn s.
plant, yr.
Monologist, s. Die eene alleenspraak
houdt.
Monologue, S. /11;eenspraak , yr.
Monomachy,, s. Tweegevecht, o.
Monome , s. in de algebra, EenYoudige
grootheid, yr.
Monomial , s. Door gene letter uitgedrukt
getal , o.
Monopathy , s. Alleenlijden, o.
Monopetaious, adj. Eenbladig.
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Monophthong, s. .Eenklank, m.
Monophyllous , adj. Een1adig.
Monophysite, s. Die beiveert , dat Cu istus slechts Une natuur heeft.
Monopoler,, s. veroud. , zie Monopolist.
Monopolist., s. 0 pkooper , Alleenhandelaar,, no.
to Monopolize, v. n. Alleenhandel drijven.
— , v. a. Opkoopen.
Monopolizer, s., zie Monopolist.
Monopoly , s. Alleenhandel ,
Monopolylogue, s. Stub, waarin een persoon de' gesprekken van verscheidene
voert , o.
Monopteral , adj. Eenvieugelig,(van een
rond gebouw met ec.'n' vleugel en ten dak
op zuilenj.
Monoptote, s. IVoord, dat stechts in On'
naamval words gebezigd, (b. v. het
derd. men).
Monospermons, adj. Eenzadig , Met
slechts een zaadje.
MonOspherical, adj. Uit iâne spheer bestaande.
Monostich , s. Eenregelig vers , o.
Monostrophic, adj. Geheel in de zelfde
versmaat geschreven.
Monosyllabic, Monosyllabical, adj. Eenlettergrepig.
Monosyllable, s. Eenlettergrepig woord,o.
Monotheism , s. Geloof aan het bestaan
van een' eenigen God, o.
Monothelite, s. Die staande houdt, dat
Christus maar Moen wil had.
Monotone , s. Eentoon , no.
Monotonical , adj. CHLSTERFIELD zie
Monotonous.
Monotonous, adj. Eentoonig.
Monotony, s. Eentoonigheid, vr. (tn.
Monsieur, s. Monsieur.*—, Franschman,
Monsoon , s. Passaatwind , tn.
Monster, s. Monster, Wangedrogt , Gedrogt , o.
to Monster, v. a. SHAKSP., Gedrogtelijk
maken.
Monstrosity, s. Gedrogtelijkhei d , vr.
Monstrous, adj. Gedrogtelijk , Moncterachtig. * —, adv. gemeenz.,
Zeer.
Monstrousness, s. Gedrogtelijkheid , vr.
Monstruosity,, s. SHAICSP. en sommige andere Dude
zie Monstrosity.
Mon tanic , adj. Tot de bergen behoorende,
B erg...
Montanist , s. Montanist ,(d. volgeling
van .111,ntanus,) no.
Montant, s. in het scherme,Voortdringen,o.

MONT
Montero , s. Rijpet , m.
Monteth , s. Sp,eivat (your glazen), o.
Month, s. Maand , vr.; fig. A —'s naiad,
Eery vurig verlangen.
Monthl y , adj. Maandelijksch. * , adv.
Maandelijks.
Monroir, s. Sti/g Itlok , o. ,Stijgsteen (on
op een retard to komen), m.
Montross, zie Matro,s.
Monument, s. Gedenkstuk , o.*---, Graf
naald ,
Monumental, adj. Tot een gedenkstuk
dienende. * —, Van an graft
Monumentally, adv. Ter gedachtenis.
n. Moe zeggen , (el. i. het
to Moo ,
geluid van eene koe nabootsen).
Mood , s. firljze , (vooral alskunstwoord
yr.
in de muzijk en spraakk.
Mood, s. Gemoed , o. * Gemoedsbeweging , Verstoordheid, y r. , Thorn, m.
Moodily, adv., zie Moody.
Moodiness, s. Toorn , m., Verstoordheid.
* —, Somberheid, Gemelijkheid , yr.
Moody, adj. Verstoord, Toorni g , Ontovreden , Gemelst7c.
Moon, s. Maan. *—, Maand , vr.
Moonbeam, s. Straal der main, yr.
Moo n-calf, s.Zuiger,m.,zie op Mole. *—,
Onno-ozele blued,
Mooned, adj. MILTON, Maanvormig.
*—, Den tang der maan hebbende.
Moonet, s. bi3h. HALL, IVIaantje , o.
Moon-eyed, adj. Maanoogig, Maanblind.
* —, Bijziende.
Moonfern, s. IVIaankruid , o.
Moonfibh, s. Spicgelvisch ,
Moonish,adj.Veranderlijk,Waft,Vlugtig.
Moonless, adj. Niet door de maan be s chenen of verlicht.
adj.
Moonlight , s. Maanlicht , o.
Door de mann verlicht.
Sukkel
,
Zot
,
m.
Moonling, s. Sul,
-Moon-loved, adj. Bemind ho maneschijn.
Moon-raker, s. Maanharker, (d.i. spote , welks
naam voor iemand nit
bewoners de maan met harken uit het
water wilden halen,) us.
Moonreed, s. Maankruid o.
Moonshine, s. Maneschijn, 1.; fig. Schijnboert.,
v ert oonin g , y r. , Schijn,
lila an d , yr.
— , adj. Door tie moan
beschenen of verlicht.
hloonshiny , adj. , zie Moonshine, adj.
Moonstone, s. Maansteen an.
Moonstruck , adj. Maanziek.
Moon-trefoil, s. Maanklaver,, yr.
Moonwort, s. Zilverblad , o.

MOON

MORA

Moony, adj. ongebruik., Vim de maan,
Maan ..,; ook: Maanvormig. — ,
boert., Be r chonken , Beneveld.
Moor, s. Moeras, f een,o ,Veergrond,
Moer , o.
to Moor, v.a. schee psw., Marren, Meeren.
* —, v. n. Ten tinker liggen.
Moor , s. Mauritanier, Moor. * —,Neger, m.
Moorage, s. Ankerplaats , yr.
Moor-coal, s. ATherkool ,
Moorcock, s. Aloerhaan
Moor-game, s. Moerasvegels , (waarop
men jaagt,) m. meerv.
Moorhen, s. qoerhen, vr.,Iraterhoeno.
Moorings , s. p1. Aleertouw (in eerie
haven), o.
Moorish, adj. Moerassig.
Moorish, adj. Moorsch.
Moorland, s. Moerassig land, o.
Moor's-head, s. Moorenkop ,
Moorstone, s. Iftersteen,
Moose , s. Ames ik. eland, m.
to Moot, v. a. Behandelen , Bediscutieren. * v. n. Tot oefening (over eels
regtspunt) disputeren.
Moot, s. Disputatie (over een regtspunt), vr.
Moot-case, zie Moot-point.
der , m.
Mooter, s. Disputeer,
Mooter, s. scheepsw., Nagehnaker ,
Moot-hall, s. Raadhuis, o.
Mooting, s. Disputeren, o.
Moot-point, s. Betwistbaar punt, o.,
Strijdvraag, yr.
, scheepsw.,
*
Mop, s. Sioledweil
Scheepskwast. * — , Tee; kwa,t , tn.
to Mop, v. a. Met eene stokdweil boenen.
to Mop, v. n. veroud. , Een' scheeven
mond trekke..
Mop, s. SHAKSP., Scheeve p ond, in.
to Mope , v. n. Druilen, Druilooren.
*—, v. a. Druiloorig makers.
Mope, s. Druiloor, in. en yr.
Mopeeyed, adj., zie Purblind.
Mopish, adj. Droomerig , Druiloorig.
Mopisbness, s. Droomerieei d ,
Moppet, s. Pop (van lappen), sr. *—,
troetelnaarn voor een meisfe , Pode , o.
Mopsey, s., zie Moppet, vooral In de
laatste beteek.
l\lopus, s. SWIFT, Druiloor,,
Moral , adj. Zedelijk *—, Zedelijk good,
SHAKSP., A— fool,
Deugdzaam. *
s. Zede
i. e. A moralizing fool.
leer. *
Zedeles ,
to Moral , v. n. SHAVT., zie to Moralize.

Moraler,, s., zie Moralizer.
Moralist, s. Zedeleeraar. *—, Zedelijk
mensch,m.
, s. Zedekunde. * —, ZetIcli/kheld , vr. * , bij de ouden Aliegorisch tooneelstuk, o.
to Moraiize, v. n. Den zedemeester spelen, Moraliseren (over, UPON). * v. a. ongebruik., De zeden van... rev-beteren. * —, S PENSER , Van yoorbeelden voorzien. * , in het gebrvik ,
Tot eerie zcdeles doen dienen, Eene zede.
les trekkers nit.
Moralizer , s. Zedepreker , m.
Morally, adv., zie Moral.
Plurals, s. pl. Zeden, yr. meerv. *
,
Zedelijkheid ,
Zedelijk gedrag , o.
yr.
—, Zedekunde,
Morass, s. Moer.as, o.
Morassy, adj. Moerassig.
Morbid, adj. Krank, Ziek , Ongesteld.
Morbidly, adv., zie Morbid.
Morbidness, s. Krankheid , Ongesteldheld , yr.
Morbific, Morbifical, adj. Krankheid
veroorzakende , Ziek makende.
Morbillous, adj. Den aard of Het voor
komen van mazelen hebbende.
Morbose , adj. Ziekelijk.
Morbosity , s. BROWN , Vekekkheid,vr.
Mordacious, adj. (Mordaciously, adv.)
Bijtachtig. *— , Billend; fig. BUtend,
Scherp. '
Mordacity, s. Bijtendheid, yr.
Mordant, adj BOend. * — ,,s. Bindmiddel (voor verscen), o.
Mordicancy, s. EVELYN, zie Mordacity.
Mordicant , adj. Billend.
Mordication, s.
,vr.
More, s. veroud. , Heuvel, Berg,
More, s. veroud., Wortel, ns.
More, adj. adv. Meer. Aanm. Het
dient in het Engelsch bij bijv,egelirke
wooden en bijwoorden om den very ootenden trap aan to duiden , doch die van
Uric lettergi eep , of van twee , mitr in
dat geval op de stommecolyrtitgaande,
lsfden ook de yerbuiging met er,, gelijk
die met est voor den over treffenden trap.)
—, s. Meer, o. , Hoogere graad of
trap , 'is.
to More, v. a. veroud. , Vermeerderen.
Moreen , s. Illord , o.
Morel , s. Morel. *—,Nachtschade , yr
Moreland, s Bergland , o. (vi.
Morel-berry, Morel-cherry,,s. jiidenkers,
Moreover, adv. Daarenboycn,
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MORE
Moresque , adj. DIoorsch. * —, in de
schilder- en heeldhouwk. , Onnatuurlfjk,
eemd Overdreven Grillig.
Morg lay, s. weleer,Tweehand zwaard,o.
to Morigerate, v. n. veroud., GehoorZa MC72.
,rigeration, s. vercud., Gehoorzaamheld , vr.
Morigerous, adj. veroud., Gehoorz.aam.
s. ;scam eencr kamlernoelje.
Morion, s. Helm , m.
Morisco, adj., z'e Moresque. s.
Jets, dot van de Moot en af komrtig is :
Noorsche taal , yr.; zie Morrisdauce en
Morrisdancer.
Morkin, s. veroud. , Gestorven dier,, o.
Marling, s. Tool van diode schapen , Stetf
wol , yr.
Mormo, s. Bullebak , on.
Morn, s. hij dicht. , zie Morning.
Morning, s. Uchtend ,Ochtend ,Blorgen,
tn. --, adj. In den ochtendst ond, Morgan..
Morning-gown, s. Ochtendfapon , m.
Morningstar, s. Illorgenstar, yr.
Morocco , s. i31arokiyn , o.
Marone , s. Ilelderrood , o.
Morose, adj. (Morosely, adv.) Norsch,
Stuursch. (yr.
Moroseness ,s. Norschheid , Stuurschheid,
Morosity, s. veroud., zie Moroseness.
Moroxylic, adj. als — acid, Witte moerbeizuur,, o.
Morphew, s. Witte schurftachlige Yurigheld in het aangezigt, vi.
Morphia,s. een alkali nit opium getrokken.
INTorris-dance, s. Noorendans m.
Morris-dancer, s. Die den moor6ndans
danst.
Morris-pike, s. illoorsche piek , yr.
Morrow, s. Blorgen ,Ochtend.* , Volgende dag , m. ; van bier : To-morrow, adv. Toren; en s. Dag van morgen ,
111ors,, s. Wilms (der noord. streken),m.
s. Beet, Mond-vol , Hap , m. ;
fig. Not a —, Niet seize zier.
1Viorsnre, s. Beet, m.,- Bijten, o.
Mort, S. SHAKSP.
(der jagers),
o. *
, boersch , Menigte, y r., Boet ,
Pomp. * — Zalm in het derde jaar,
Mortal, adj. Steifelijk.* Doodelifk.
* ,
, Tot den dood
toe, ale : A — enemy , Een d9odsv,:jand.
* —, s. Starveling,
en vr.
Mortality, s. Sterfelijkheid , vr. *—,
, Stet:li te ; i3 , 11 of—, SurfDona',
c .;st , * , Blenschellike na;vur , yr.

MORT
weioig gebruik., Regt over leven
en dood. o.
to Mortalize, v. a, ongewoon, Sterfelijk of illensclzelijk maken.
Mortally, adv. Doode,l6.k.
Mortar, s. Alortier.
m.
Mortar, s. Kalk , liktselkatk ,
blotter, s. veroud., Nachtlicht , o.
Mortgage , s. Pond ,Onderpand , o.*—,
Verpand zijn , o. , Ve;panding, yr.
to Mortgage, v. a. In onderpand geven,
Verpall dell.
Mortgagee, s. Die een onderpand neemt
of heeft.
Mortgager, Mortgagor, s. Die een onderpand gee ft.
Mortiferons, adj. Doodetik.
Mortification, s. Dooding , .Bcrooving ran
het gevoel , van de levendigheid , yr.
* —, Koud vuur,, o., zie Gangrene.*—,
Kastiiding.
, Vernedering , Verootmoediging , yr. * — , Verdriet , Hartzeer,, o., Kwelling, yr.
Mortified, adj. Vernederd , Gekweld.
Mortifiedness, s. Vernetiet ing , vr,
Mortifier, s. Die zijne hartstogten
doodt , enz.
to Mortify, v. a. Dooden , Van werkzaantheid of le yendigheid berooyen ,O ado drukken Betengelen. * —,
den. *
Vernederen.
, Kwellen.
*—, v. n. Zacht ofliflunv worden.*--,
Bederven , zie to Gangrene. *
Zich
kastijden.
Mortise, s. Tapgat , o., of Groef,, yr.,
waarin lets bevestigd ovordt.
to Mortise, v. a. Invoegen. *
Ben
tapgat of voeg maken
Mortmain, s. Doode hand,
Onvervreemdbaar goed , o.
Mortpay, s. Onbetaalde schuld, y r., 4i .11terstal ,.m.
Mortress, S. BACON, Poecpas,Koeskoes, m.
Mortuary, s. Begraafplaat, , y r. *
Gift aan den geestel/ike bid iemands
overliiden , y r., Sterfgeld , o. * —, adj.
Tot de begrarenis behoorende.
Mosaic, adj. MozaFek. *—, s.
,
.111ozdiek of Ingelegd werk o.
Mosaic, Mosaical, adj. Mozalsch.
Moschatel, s.
o.
Mosque , s. Motkee, yr.
Mosquito, s. Blusktet , m.
Moss, s. Mos , o.
to Moss, v. a..filet 7710S bedekken,Bernosscn.
Moss, s _Hoer,
as , o.
Massed, Mossw,wn, adj. Bem)st.

MOSS
Mossiness , s. Bemostheid, yr.
Mossrose , S. Bios; oos , vr.
Illossrush , S. Muerasbies , yr.
Mosstrooper, s. Struikroover (vroeger
in het no°, den van Engetand), n;.
Mossv , adj. Met mos begroeid , Bemost.
Most ', adj., superl. adv. & 9.Meest. Aaron.
Het is voor ten overtreffenden Pap het
zelfde als More year den vergelifkenden,
zie More.
Mostick s. Schilderslennstok,
Mostly, adv. Meerendeels.
Mostwhat , adv. veroud. , Voor het groatste gedeelte.
Mot, s. bish. HALL, B JoNsoN , MARSHTON, zie Motto,.
Motation , s. Betreging,
Mote, s. Zier,, y r., Ztertje, o.; Not a—,
/Viet eene zier, Geenezier.
Mote, s. veroud. , Vergadering , yr.
Mote , pret. veroud. zie (Mought),
May , Must.
Motet, s. zeker zangstak, Motet, o.
Moth, s. Mot, vr.
to Moth-eat, irr. v. a. Verte; en, Bederven.
Moth-eaten,adj. Door de mottcn opgevreten.
Mothen, adj. FIJLKE , 1580 , Vol mattes;.
Mother, s. Moeder. * —,Moederkwaal,
* , Moe'r , y r., £ezinksel, o.
*
adj. ilangeboren.
to Mother, v. a. van eene moeder
kind aannemen. * —, v. n Bezinken.
Mother-church, s. Moederkerk, yr.
Mother-city , s. Hoofdstad, yr.
Mother-clove, s. Mob-nage!, m.
Mother-country, s. Moederland, o.
Mother-fits, s. pl. Moederkwaal, yr.
Motherhood, s. liJoedesschap, o.
Mothering, s. weleer,, als : to Go a —,
Zijne blcedveswanten op den 4den zondag in de vaste bezoeken.
Mother-in-law, s. Schoonnsocder. *—,
Stiefsnoeder,, vr.
Motherless, adj. Moederloos.
Mother-lobster, s. groote zeekreeft.
Motherly, adj. & adv. Moedetlijk.
Mother of pearl, s. Pas ehnoer , o. * ,
adj. Parelmcét en.
Mother-of thyme , s. Veld 7,,mij-tt , m.
Mother-tongue , s. Moedertaal, yr.
Mother-wit , s. Gezond ver , tand, o.
Mother wort, s. Moederkruid , o.
Mothery , adj. Drabbig:
IVIoch-mullen , s. Mottelervid, o.
Mot h-worm,s./Wasker yan ze,(e.ren kevcr,o.
Moth-wort 5 s. BUroct, vs.
Mothy, adj. Vol mo:ten.
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NOTI
Motion , s. Beweging, vr. "
Voorstel , o.
to Motion , v. a. & n. Voorstellen.
Motioner, s.veroud. , Be:reger, tn.
Motionless , adj. Zonder beweging, Onbewegelijk , Bewcgiaglooc.
Motive , adj. Beweging vernorzakende.
*
Bestging hebbende , Vior bonging
vatbaar. * — , S. Beweegs eden , yr.
Motivity,, s. Bereegkracht , vr.
Motley, adj. Gesebakeerd, Borst.
Motor, s. Deweger,m.*—, Beweep,Tad, o.
Mowry , adj. .Beweging verschapnde.
Motto, s. Zinsp euk , vr. , Motto , 0.
Mought, pret. venaa'. zie to Mowe.
Mona!, s. Schimmel , vr.
Moult!, s. Grond „ (waarin lets groeit),
,s:. - Stof, , vr.
Mouftl , s. Venn,(warrtin lets
gedaante veikr,:',gt); van daar: Prom,
m. , Gedaante,
to Mould, v. n. SLhimmelen. * —, v. a.
Met schimmel beclekken.
to Mould, v. a. Vormen, Fatsoeneren.
Kneden.
Mouldable , adi. Dot gefatsoeneerd kan
wordcn, Vormboar.
Moulder, s. 11-m0es:eel-der „ m.
to Moulder, v. n. Verusolmen,Vergaan.
* —, v. a. Doer; vermolmen.
Mouldiness, a. Be,chinpheldheid , vr.
Moulding, s. Hollijst , vr.
Mouldwarp , s. , zie Molewarp.
Mouldy, adj. Beschimmcld.
to Moult, v. n. van vegels ,Ruilen.*—,
Vet barest.
to Mounch, SHAK S P. , z'e to Monch.
Mound, s. Dük, Dam, vs. *
, Bruggehonfd, o.
to Mound, v. a.Met een' dam versterken.
Mount, s. Berg ,
Terras, o. *—,
*
weleer „
Geldbank , yr.
to Mount , v. ,n.
* — ,Te pfsard ;Is:igen; I.) to - BEHIND,
Achter opsts:/gen; 2.) to - ON horseback, Te paa,d stz,gen; to — oN high,
Onvloog
; 3 . ) to — TO , Belooi en,
Bedr,gen ; 4,) to - , a.) Op71;zen
(sonar to); b.) Zich op/sellen , Oprij:.
zen, In de lsoogte rijzen, Beklimmen,
L'e ‘ t/gen. * Versicren, Monteren,
(ecnen ratter) Vas! cen paa,d voorzien.
' — , een kanon , Op het affait leggen.
* —,Waarnemen,enkel in: ro — guard,
De wacht raarnemen, Op de wacht
De wacht hebben.
Mountable, adj. Beklimbaar.
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Mountain, s. Berg, tn. *—, adj. Op
een' berg wassende , Op een' berg zich
bevindende, Berg...
Mountain-an r elope, s. Springbok, 7n.
Mountain-ash, s. Vogelbessenboom,
ganjelier,, in.
Mountain-avens, s.
Mountain ,balm , s. Bergmunt, yr.
Mountain-bramble , s. Bergbraam, vr,
(o.
Mountain-blue, s. Bei gblaauw , o.
Mountain-chuckweed, s. Bergmeijerkruid,
I3eighaan,
Mountain-coat, s.
Mountain-cork , s. Bergkurk , o.
Mountain-crystal , s. Bergktistal, o.
Mountain-damson, s. soot?, van bitterhoutboom.
Mounta , neer, s. Bergman , Bcrgbewoner.
*—, Wilde, Onbecchatifd tnensch ,
Mountain-egg, s Bergei, 0.
1VIountainer,, s. veroud. , zie Mountaineer.
SIDNEY, Bergje, o.,
IVIountainet ,
Heuvel ,
Mountain-green, s. Kopergroen, o.
Mountain-heath , s. Steenoreke, vr.
Mountain-lazarwort s. Bergkomijn ,
Mountain-linet, s. Beigvlasvink, m.
Mountain-man, s. Bergman , in.
Mountainous, adj. /3,,gachtig. —, De
bet gen bewonende.
Mountainousness, s. Bergachtigheid, yr.
Mountain-paper,s.Bergledr,Beeg.,vpier,o.
Mountain-parsley, s. Bergoeterselie ,
, Bergden, m.
Mountain-pine, s. Be
Mountain-rose, s. Bei gross , yr.
1Viountain-soap, s. Bergzeep, vr.
Mountain-wormwood, s. Be, gbiivoet ,
Mountant , adj. SHAKSp. Ilsog tVzend.
Mountebank, s. Kwakzalver,,
to Mountebank, v, a. SHAKSP. , Door
kwakzalverij bedriegen.
Mountebankery, S. HAMMOND , Krakzalvelij, vr.
Mounter, s. Die stligt , enz. * --, Bankbonder,
Mountenance, s. SPENSER. , Ultgesti ektheld , yr.
,
vr. *
Mounting, s.
lIlonteren, 0.
Mountingly,, adv. Opstijgen?.
Mounty 9 S. SIDNEY , Opriften (van een'
yalk), o.
to Mourn, v. n. Treuren. * Rumen,
In den roues zijn ; I.) to -- AT , Zich
bedroeven of Treuren over ; 2.) to
a.) Treuren em, over ; b.) Ron-FOR,
wen r)f Rouw drageu over. *— , v. a.
Weelelagen over, Betreuren.
Mourne F. SIDNEY, Eind der larscchacht,

MOUR
waaraan de punt gerestigd words, O.
Mourner, s. Die ti curt of klaagt. *
Rouwdrager,,
Mournful, adj. (Mournfully, adv.)Drcevig, Treurig.
Moui fulness 9 s. Droevigheid , vr.
Mourning, s. Titeeklagt, y r. *—, Roust-, in.
Mourningly,, adv. Droevig , Ti eurig.
Mouse, s. (plur. Mice), Muis, yr.
to Mouse, v. n. Muizen ; fig. veroud. ,
Slim zijn. * v. a. Swaxsp., sinkken scheuren.
Mouse-bat, s. Vleirmuis , yr.
Mouse-buttock, s. Staartstuk (van een
geslacht rund) , o.
Mouse-cowry, s. eene zeeslak,
sche mule, yr.
Mouse-dung, s. Muizedrek, m., Muizekeutels, y r. ineerv.
Mouse-ear, s. zekere plant , Nuizenoor , o.
Mouse hawk, s. Muisvalk ,
Mouse-hole , s. Muizegat, Bluizehol, a.
Mousehunt, s. lViuizevanger,
Mouser, s. Muizer,, tn.
Mousetail ,s. eene plant, Muizestaart,
Mouse-trap, s. Muize yal , yr.
Mouth, s. Mond, tn.; By word of —,
Mondeling; prov. to Live from hand to
—, Van de hand in den tend levee;
to Be down in the —, Neérslagtig zijn;
to Make mouths, (anders wry mouths,
wry faces ,) Bekken tiekken.
Verwijto Mouth, v. a. Uitbalken. *
tingen doen, Uaschelden. * — , Karinwen. *
Met den mond vatten, In
den mond nemen. * —, Likken (zoo ale
de beerin hare jongen). *
11.
Schreeuwen;to—AT,Schreeuwen wegens.
Mouthed, adj. Met een' mond voorzien.
Mouther, s. Schreeuwer, 771.
Mouth-expense, s Uitgave voor ?e kenken , yr. meer y . ,Tafelgelden , 0. sneers.
Mouth-friend , s. Schijn y riend, tn. ,
Schijnvriendin, yr.
Mouthful, s. Blond vol,
Mouth-glue , s. Mond lijm , y r. en o.
Mouth-hole, s. Mondgat (eener fluit), 0.
Mouth-honour, s. Schijneer,, Ongemeende y leitaal, yr.
Mouthless , adj. Geer,' mond hebbende.
Mouth-made, adj. Door den mond wortgebragt.
Mounth-piece, s. Illendstuk , o.
Movable, adj. Bewegeltik. *
Beweego.;
bear , Rocrend. * s.
Movables, Roerende goederen, Bleubelen , o. mecrv.

MOVA
Movableness, s. Beweegbaarheid, yr.
Move, s. Schuiven , o., Zet, m.
Trefen,
to Move, v. a. Bewegen. *
In gemoedsbeweging brengen. * Aanzetten, Aanstoken. * —, in eenevergadering 5 Voorssellen; I. )C0 - AGAINST,
a.) Bewegen naar, tegen ; b.) Opzetten teen; 2.) to Be moved AT, Bewogen z*/n door, over, Geroerd zijn door;
3.) tO - FROM , Albrengen van; 4.)
to — OUT OF , Bewegen van (zijne plants
one's place); 5.) to — TO, a.) Er toe
brengen of bewegen om to (gaan, go);
b.) Bewegen tot (medelijden , pity); 6. )
to — TOWARD, Bewegen tot, naar.
* —, v. n. Zich bewegen , In beweging
zsin ; i.) to - DOWN, a.) Afgaan langs;
b.) Naar beneden gaan ; 2.) tO FROM,
a.) Zich verwijderen van, Verlaten ;b.)
Zich begeven van (naar, E0);3.) to -INTO, Zich begeven in; 4.) to — UP
and DOWN Zichop en nedr bewegen.
Moveless, adj. Onbeweegbaar.
Movement, s. Beweging , yr.
s. GLANMovent , adj. Bewegend. *
VIL, Beweegoorzaak , yr.
VoorstelMover, s. Beweger. *
ler, m.
Moving, adj. Trefirend,Aandoenlik.*—,
s. Driffveér Beweegreden, yr. * —,
Aand, ang , m.
Movingly, adv., zie Moving, adj.
Movingness, s. Aandoenlifkheid, yr.
Mow, s. Hoop (koren-of hoof in huis),m.
to Mow , v. a. Op zolder leggen.
to Mow, v. a. & v. n. Maaijen; I.) to
- AWAY, Wegmaaijen ; 2.) to -- DOWN,
a.) Afmaaien , Ommaaijen ; b.) Doen
vallen , Wegmaajen ; 3.) to — OUT
(a passage To one), Een' weg vooriemand
maaijen.
Mow , s. Scheeve bek , m.
to Mow, v. n. Bekken trekken; to AT one, Een scheefgezigt tegen iemand
zetten. * —, van een' aap , Snateren.
to Mowburn , v. n. van heel , Brorijen.
to Mowe, v. n. veroud., *—,
Kunnen.
Mower , s. Maaifer, m.
Mowing, s. Maaljen , o.
Mowing, s. Bekkentlekken, 0.
Moxa, s. Haar:: van eels Ind. mos, dat
men op het lijdende deel verbrandt.
Moyle, s. CAREW, zie Mule.
Much , adj. & adv. ( comp. More, superl.
Most,) Peel; to Make — of a thing,
ENG. A. DUTCH DICT.
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MUCH
Peel,met lets ophebben; It is — at one,
veroud., Het ts bijna het zelfde.
Muchness, s. veroud., Veelhetd, yr.; nog
gebruik. in de gemeene uitdrukk.: Mach
of a —, Peel van de zelfde soort.
Muchwhat , adv. LOCKE , Omtrent.
Muchel , zie Mickle.
Mucic , adj. U't gomverkregen;– acid,
Gomzuur,, o.
Mucid, adj. 57;f,;;erig , Kleverig. * —,
Beschimmeld.
lVlucidness, s.Kleverigheid.*—,Beschimtneldheid, yr.
stop,
Mucilage, s.
Slijinstor, yr.
Mucilaginous, adj. Slijmachtig.
Mucilaginousness, s. Slijrnachtigheid, yr.
Mucite, s.Stof,waaringom.zuur yoortk,mt.
vuiligMuck , s. Meat, m. *
held , yr.
to Muck, v. a. den grond , Mesten.
Muck, s., ale : to Run a —, Ale een Amokschreeuwer iedet een dolzinnig aanranden.
Muckender, s. B. JoNsoN , DORSET , Snotdock , m.
to Mucker,, v. a. CHAUCER , nog gebruik. in het gemeenzame verkeer,
Schrapen , (in den fig. zin van Geld opgaren ,) Woekeren.
Muckerer, s. Schraper, m.
Mucketer, zie Muckender.
Muckily,, s. Drekvlieg , vr.
Mukiness, s. Vuilighetd, yr.
Muckinger,, zie Muckender.
Muckle , zie Mickle.
Muksweat , s. gemeen, ale: to Be in a
—, Jan tweet druipen.
Muckworm , s. Drekkever ; fig. Pick, en.
Mucky, adj. Drekkig,
Mucous, adj. Siiimerig,.Kieverig. *
Snottig.
Mucousness , s. Slijmerigheid, Kleverig- , Snottigheid, yr.
held.
Mucro, s. BROWN, Punt, yr.
Mucronated , adj. Tot eene scherpe punt
vernaauwd.
Muculent , adj. Sliinierig Kleverig.
Shim, o.
Mucus, s. Snot. *
Mud , s. Modeler, tn.
to Mud , v. a. In den modder bedelven.
* — , Met modder bezoedelen.
Muddily , adv. , zie Muddy.
Muddiness, s. Modderigheid, yr.
Muddle , s. gemeenz., Pe: warring, yr.,
Vuile boll , tn.
to Muddle, v. a. Modderig maker); fig.

MUDD
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Half beschonken maken, Bestoven maken, De hove doen krs,gen. *—, v. n.
Modderig warden; fig. Morrelen.
Drabbig.
Muddy, adj. Modderig.
Vuil. *— , 11of, Niet blinkend.
*
Doi van geest.
*
to Mudd`, v. a. Modderig maken.
Muddy-brained, Muddy-headed, adj.
Zwakhoofilig.
Mudfish, s. Moddervisch, tn.
Biludlark , s. fig. Vat ken , o.
Mudsucker, s. soort van vogel.
Mudwall, s. Leemen wand. *— , Bijenspecht , 117
Mudwalled, adj. Met een' leen;en wand.
to Moe, zie to Mew en to Moo.
Muff, s. Mof (van bout), yr.
Muffin , s. Broodje , Caderje , o.
to Muffle , v. a. (Tegen de ruivheid van
het wider) er in stoppen. *—, Blinddoeken. * —, Bedekken. *—, Derni,en.
*— , v. n. Prevelen, Binnen 's monds
spreken, Mompelen.
Muffler, s. weleer, soort van slutiervoor
het gezigt.
Mufti, s. Hoogepriester der Mahoned.,
Mufti, m.
Mug, s. soort van drinkkroes, Kan, vr ,
Biker, tn. ; fig. An ugly —, Een leelijk bakkes.
Muggish, adj., zie het sneer gebruikel.
Muggy.
Muggletonian, s. Bluggletonier, (d.
aanhanger van eerie s,kte, in 1657 door
MUGGLETON gesticht ,)
Muggy, adj. Vochtig, Dampig.
Mughouse , s. Bierhuis, o.
Mugient, adj. Loeifend.
Mugil , s. , zie Mullet.
Mugwort, s. Birvoet,
Mulatto, s. Mulat , tn., Mulattin yr.
Mulberry , s. Moerbezie, vr. *—,Moerbezieboom, tn.
Mulberry-blight, s. Moerbeziemelde , yr.
Mulberry-tree , s. Moerbezieboom, tn.
lch, s. Halfvetgaan stroo , o.,Stroome, ,
Mulct , s. Geldboete, yr.
to M tct, v. a. In boete slaan.
,ary, ads. Met eene geldboete straf; — punishment, Geldboete, yr.
, s. 1Vluilezel, m., Muilezelin , v r
o.
Mule bird, s. Baster d (c yder de vogels),m.
Mule driver, zie Muleteer.
Mule-fern , s. Miltkt uid, o.
Muleteer, s. Muilezeldtijy er,,

MUM
Muliebriety, s. Vrouwelijkheid , Vrouweliike giant dheid.* — ,VerwiEdheid, yr.
Muller, s. an regten, Kind eerier echte
vrouw. — , Kind, dat voor het huwelijk geteeld en tondo voltrekking geboten
is , o.
lish, adj. Eigenzinnig, Koppig (als
een tnuilezei).
to Mull, v. a. wijn cnz. Zoeten en beet
maken ; Mulled wine, fleet genaale;e
Mull , s. veroud., lilttl, y r. , Stof, o.
s Snuifdoos (van de punt keens
yr.
harms), vr.
Mullagatawny, s. Kerrisoep (in de 0 .I. ),
Mullen, s. Woikruid , o.
Muller, s. Wtiffiteen, m.
Mullet, s. Baaidvi3ch , m.
Mullet, s. ten onregte voor Muller.
Mulligrubs, s. pl. gemeen, Dut mkronkel , tn.; fig. Gemeiiikhela , yr.
Mullion, s. Midaelstiji in cell venstetk:Tz• iIju.n1 i omn., v. a. Met mulliorl maken.
to
Mullock, s. CHAUCER, Pain, o.
Mu Ise, s. Feet gemaakte wig; met honig,m,
Multangular,, acj. (Multangularty, adv.)
Veelhoekig.
Multangularness, s. Veelhoekigheid, yr.
Multicapsular, adj. Veelval,k1g.
Multicavous, adj. Met vele ]oaten.
Multifarious, adj. (Multiiartottsly, adv.)
Veelvuldig.
Multifariousness, s. Veelvuld rghe td , vr.
Multifid, Multifidous, adj. Veebpletig.
Multiflorous , adj. Veelbi6en;g.
Multiform, adj. Veelvoi mig.
Multiformity, s. Veelvormigkeid, yr.
Multigenerous , adj. Veelsoot tig.
Multijugous, adj.U.rt vele paten vestaande.
Multilateral, adj. FielzUdig.
Multilineal , adj. Veellitnig.
Multilocular, adj. Veelvakkig.
Multiloquous, adj. Pt aatziek.
Multinomial, Multinounnal, Multinotni(barend.
nous , adj. Veclnamig.
Multiparous , adj. Vele jongen to gear le
Multipartite, adj. Veelvuldig vet deed.
Multipede, s. Keldes mot , yr.
s. VeilMultiple, adj. Veelvuldig. *
voud , o.
Multiplex, adj. Met vele votoven.
Multipliable, adj. Vet menigvuldigbaar.
Mule ipliableuess, s. Verwentgvulaigbaarheld, vi.
Multiplicand, s. in de rekenk., Verne, nigvuldigtal, a.

MULT
Multiplicate, adj. Menigyultlig.
Multiplieation , s. Vermenigy uldiging, yr.
Multiplicative, adj. Vetmenigvuldigend.
Multiplicator, s. in de rekenk., Verme.
nigy uldiger , m.
Mulaplicious; adj, buiten gebraik, Menigvuldig.
Multiplicity, s. Menigyulcligheid,
Multiplier, s. in het algem. en in de
rekenk., Vermenip;yuldiger,
to Multiply, v, a. & v. n. Veimenigvuldigen.
Multipotent, adj. Veelyermogend.
Multipresence, s. Tegenwootaigheid op
vele plaatsen to geliik, yr.
Diultiscious, adj. Veelwetend.
Multisiliquous, adj. Met Tele zaadltuisf es.
Multisonous, adj. Veelkiankig.
Multisyllabic, s. Veeilettergt
woord, 0.
Multitude, s. Menigte, Yr.
Multitudinous , adj. Menigyuldig.
Multivagant , Multivagous , adj. weinig
gebruik., Veel zwervend.
Multivalve , adj. Met vele schalen. *—,
s. Veelschalig dier,, o.
Multivalvular, adj. Veelschalig.
IVIultiversant , adj. Vele veranderingen
ondergaande.
Multivious, adj. Vele wegen hebbende.
Multocular,, adj. Veeloogig.
Multure , s.
Maling, yr. *—,
aalsel, 0.
Mum! interj. St!, Still * —, adj. Stil.
Mum, s. zeker bier, Mom, yr.
to Mumble , v. n. Momielen ; to - TO
one's self, In zich zelf mompelen. *—,
Mummelen. , v. a. Mompelen ,
Pre yelen ; to — u p , Verkroppen.
Mumblenews , S. SIIAKSP. Bableittar,
Snapper, m.
Mumbler, S. Die mompelt, enz.
Mumblingly, adv. Al mompetend ,
prevelend.
Mumbudgct, int, veroud.,
yerstaan
elkander
to Momm, v. n. De rol van eet,' gemaskerde spelen , Story zijn , Ziclz s til holden.
Mummer, s. Masker, o., Vermomde op
eene maskerade ,
en yr.
Mummery, s. Mommespel,o. *
Maskerade, yr.
to Mummify , v. a. Tot eene mumie maken.
Mummy, s. Mumie, y r.; prov. to Beat
to a—, Bone en blaauw slaan. *
Vocht, dat van een versch gebalsemd
lijk afloopt, o.; van bier: leder gomachtig vocht. *---, bij twin/., Entwas, o.
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MUMP
to Mump , v. a. Met eene schielijke beweging kaauwen, Knabbelen.*—,Zache
en schiellik spi aen ; fain. Schoolje, ,
v. n. De
delen ; ook: Bedriegen. *
kaLbeenen snel bewegen. * —, SnateBede:en.
ren *
Mumper,, s. School:ler, Bedelaar, m.
Mumper's-hall, s. Bedelaarsdoelen,
Bedelaarsherz)erg, yr.
Mumping , s. Bedelaarslist , yr.
Mumps , s. Kliergezwel, o.; fin, to Be
troubled with the Net wel gtmutst
zsin.
to Munch, v. a, & n. gemeen , Mel
groote rounder- y ol eten.
Muncher, s.Die groote monden-vol kaauwt.
Mundane, adj
Mundanity, s. ongebruik., Wereldsgezindheld , yr.
Mundation , s. Reiniging, yr.
Mundatory,, adj. Reinig,nd.
Mundic, s., zie Marcasite.
Mundification, s. Reiniging, yr.
s.
Mundificative, adj. Reinigend.
Reinigend middcl ,
to Mundify, v. a. Reinigen.
Mundivagant , adj. De wer gild doorzwervend.
,
Mundungus , S. PHILIPS, Knief,
Stinkende tabak, m.
wlfze van geschenk.
Munerary,
Mungiel, zie IVIongrei.
Municipal, adj. Geweentelijk, Municipaal.
MunIcipality, s. Municipaltteit, yr.
Munificence, s. Milddadigheid, yr.
Munificent, adj. (Munificently, adv.)
Muntment , s. Sterkte , Vesting. *
Oorkonde, yr.
Verdediging. *
to Muntte , v. a. BACON, Versterken.
Munition, s. Sterkte , ,Vesting. * —
Ammunitie, y r., Krilgsbehoeften, vr.
ineerY.
zie Mullion, waarvan dii
Munnion,
g ene yerbastering is.
Muss, s. pl. getneen, Mond, Bek ,
Murage , s. Onderhoudkosten van eenen
meetv.
muur,,
Mural, adj. Van een' muur.*
yen' nzuur; — crown, Muurkroon, yr.
Murder, s. Mood, m.
to Murder, v. a. Vermoorden.
Murderer, s. Moordenaar, tn.
Murderess, s. Moordenaarster, yr.
IVIurderment, s. FAIRFAX , Moord ,
Murderous, adj. (Murderously, adv.)
Moorddadig.
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MURE

MUSE
1 gedachten zen. * — , Perbeifisd zCsn.
to Mure , v. a. Ommuren ; to — UP , *—, v. a. THOMSON, Overpeinzen.
Toemetselen.
Muse, s. Gepeins, 0.
Murenger , s. Opziener over de murencrn. Muse , s. Zanggodin , yr.
Muriacite , s. een steen, welke nit tout, Museful, adj. In diep gepeins.
zand en gips bestaat.
Museless, adj. MixroN, Ondichterlijk ,
Muriate , s. een zout , gevormd van mu- Ongeletterd.
riatic acid en eene basis.
IVIuser, s. Iemand, die menigmaal yerMuria ted , adj. EVELYN , In pekel gelegd.
strooid van gedachten is, Droomer, m.
Muriatic, adj. Pekelachtig, Zoutachtog; Museum , s. Museum , o.
— acid, Zoutzuur, o.
Mushroom , s. Paddestoel, nt.; fig. Een
Muriatiferous, adj. Zout voortbrengende. die uit niet is grootgeworden,Parvenu,m.
Muricated, adj. Met schelpe punten op Mushroom-stone, s. Paddestoelsteen, m.
de opperviakte. * —, Puntig.
Music, s. Muzijk, Toonkunst , yr.
Muricite, s. naam van eene delfstof.
Musical, adj. (Musically, adv.) MuziMarine , adj. Van muren.
kaal. * —, Welluidend.
Murk, s. Donker, o. , Duisternis, yr.
Musicalness, s. Welluidendheid, yr.
Murky , adj. Don'ker, Duister.
Music-book , s. Muzijkboek , o.
Murmur, s. Gemurmel. *—, Gemor, o. Music-house, s. Muzijkhuis, o.
to INILrmur, v. n.Murmelen. *—,1VIor- Musician, s. Muzikant , To onkunstenaar,
ren ; I. ) to - AGAINST (a person), Music-master, s. Muzifkmeester, m.
Morten tegen iemand; 2.) to — AT (a Music-paper, s. Muzykpapier,, o.
thing), Morten tegen of Grommen over Music-pen , s. MuzUkpen, yr.
(lets).
Music-room, s. Concertzaal. * — , MuMurmuration, s. Zachte Loon , m.
zifkkamer,, yr.
Murmurer, s. Misnoegde , tn. en yr.
Music-shell, s. 1Votenschelp, yr.
Murmuring, s. Gemor, o.
Musing, s. Peinzen, Gepeins , o.
Murmuringly , adv. dorrend.
Musk, s. Musk, Muskus , yr. * ...--- ,
Murmurous adj. Gemor verwekkend.
Muskusdier, a.
Murnival, s. in het kaartspel, Vier ge- to aausk, v. a. Een' muskusreuk aan ...
lijken ; A — of aces, Vier azen.
geven.
Murr, s. veroud., Verkoudenheid, yr.
Musk-apple, s. Muskadelappel, m.
Murrain, s. Veepest , yr. * —, adj. Met Musk-animal, s. Muskusdier, o.
de veepest besmet.
Muskball, s. Bhamballetfé, o.
Murre , s. een vogel , Scheermesbek , tn. Muskbeaver, s. Muskusrot, yr.
Murrey , adj. Hoogrood.
Muskcabbage, s. Bisamkool , vr.
Murrhine, adj. Van eels' steen gemaakt , Muskcat, s. Muskusdier, o.
die be de ouden murra heette.
Muskcherry,, s. Muthadelkers , yr.
Murrion, s. Helm, tn.
Musket, s. Snaphaan, no., Geweer,, a.
Murth , s. plaats., als: — of corn,Over- Musketeer', s. Fuselier, no.
vloed van gewas, m.
Musketoon, s. Musketon. * —, MosMusard, S. CHAUCER , zie Metser.
ketonsoldaat , no.
IVIuscadel, s. Muskadeldruif. * —,Mus- Musketry, s. Musketvuur,, o, *—, Mosskadelpeer, y r. •
ketiers , tn. meerv.
Muscadine, s. Muskaatwijn, m. * —, Muskiness, s. Muskusgeur,, m.
Muskadelpeer, yr.
Muskitto, zie Mosquito.
Muscat, s. Muskadeldruir, yr.
Muskmelon, s. Muskusmeloen, m.
Muscle, s. Spiel. * —, -Mossel, yr.
Musk-pellet, zie Muskball.
Muscosiry, s. Mosachtigheid, vr.
Muskpear, s. Muskadelpeer, yr.
Muscovado , s. Ofrigeraifineerde sulker, yr. Muskquash, s. Muskusbever, m.
Muscular, adj. Van de spieren, Spier ... Muskrose, s. Nuskusroos , yr.
muscularity, s. Spierachtigheid, Ge- Muskseed , s. Bisamkorrels, yr. meery.
spierdheid, yr.
Musky , adj. Muskusachtig.
Musculous, adj. Spierachtig. *—,Vlee- Muslin, s. Neteldoek , Mousselin, o.
zig. * — , Gespierd.
Muslinet, s. Grof mousselin, a.
to Muse, v. n. Peinzen; to—ow, UPON, Musquito, zie Mosquito.
Peinzen op, over. * —,Perstrooid van Musrol , s. Neusriem, tn.

MUre , S. SHAKSP., Muter, In.

MUSS
Mass, S. SHAKOS. , Grabbeling, vr.; to
make a —, Lets te grabbelen gooijen.
Mussel, s. Mossel , vr.
Mussel-shell, s. Mosselschelp, yr.
Mussitation, s. weinig gebrutk. , Gemor,o.
Mussulman, s. Muzeltnan, m.
Mussulman, adj..Mahomedaansch.
Must, def. v. Maete-n.
Must, s. Most, m.
to Must, v. a. Beschimmeldmaken. *—,
v. n. Beschimmelen.
Mustache , Mitstacho , s. Knevel, m.
Mustard, s. Mosterd, yr.
Mustard-pot , s. Mosterdpot , m.
Mustard-seed, s. Mosterdiaad , o.
Mustee, s. Mesties , m. en yr.
to Muster, v. a. Monsteren ; r.) to —
recruits INTO a regiment, Recruten in
een regement inlijven; 2.) to - UP ,
Bileen brengen, Verzamelen. * v. n.
Tot eene monstering bijeen komen; fig.
to — TO, Suellen of Stroomen naar.
Muster , s. Monstering, yr., van krigsvolle ; fig. to Pass —, Doorgaan , Toegege).:en warden. * — , Monsterrol, yr.
Musterbook, s. Monsterrol, yr.
Mustermaster, s. Monsterheer, m.
Muster-roll, zie Musterbook.
Mustily, adv., zie Musty.
Mustiness, s. Becchimmeldheid, yr.
Musty, adj. Beschimmeld. * —, Vunzig,
Mu f, Duf. *
Loom, Log.
Mutability , s. Veranderlifkheid. * —,
Onbestendigheid, yr.
(bestendig.
Mutable, adj. Veranderlijk. * —, OnMutableness, s. Veranderlijkheid. *
Onbestendigheid, vs.
Mutation, s. Verandering , yr.
Mute, adj. Scour; I.) - TO, Scorn bil; 2. )
- WITH astonishment, Stom van verbazing. * — , s. Stomme , m. en Pr. *—,
in de spraakk. , Medeklinker, die zonder een' klinker niet nit te spreken is, m.
to Mute, v. n. van vogels , Drek werpen.
Mute, s. Drek (van vogels), m.
Mutely, adv., zieeMute.
Muteness, s. Stomheid, yr.
to Mutilate, v. a. Verminken.
Mutilation, s. Verminking , yr.
Mutilator, s. Verminker, m.
Mutine, s. SHAKSP., zie Mutineer.
to Mutine, v. n. SHAKSP. „Jan het muiten slaan.
Mutineer, s. Muiteling, m.
Mutinous, adj. (Mutinously, adv.) Oproerig. (yr.
Mutinousness ,s.Oproerkheid ,Muiterif,

MUTI
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to Mutiny, v. n. Muiten,Tegen de overheld opstaan; to-AGAINST, Jan het Midi-.
ten slaan tegen, Opstaan tegen.
Mutiny, s. Oproer, o., Opstand ,
Muiteril, yr.
to Mutter, v. n. Morren; a.) to-AGAINST,
Morren tegen; 2.) to — AT, Morren
over ; 3.) to — TO one's self, In zich
zelven morren of preutelen. * , v. a.
Mompelen, Prevelen.
Mutter, s. Geprevel, Gemompel, o.
Mutterer, s. Grompot, m.
Muttering, s. Gemor, o.
Mutteriugly, adv. Prevelend, Mompelend.
Mutton, s. veroud. of boercend , Schaap.
*—, Schapenvleesch, o.
Muttonfist, s. Breede roode hand, yr.
Mutual, adj. Wederkeerig.
Mutuality, s. frederkeertgheid, yr.
Mutually, adv., zie Mutual.
Mutuation, s. d ish. HALL, Leenen, o.
Mutuatitious, adj. wein.gebr.; Geleend.
Mutule, s. snort van vierkant modillion
in de kornis der Dor. orde.
Muzzle, s. Mull, Snu it. s-- Muilband,m.
to Muzzle, v. a. Muilbanden ; fig. In
bedwang houden. * veroud.,Becnuf
felen.* —, v. n. L'ESTRANGE, Snuffelen.
Muzzy. , adj. gemeen, 'Beneveld, Beschonken.
My, pron. poss. Mijn.
M.ynchen, s. veroud., Non, yr.
Mynheer, s. Hollander, m.
Myographical, adj. Van de spierbeschref-,
ving.
Myographist , s. Spierbeschrtiver,,m.
Myography, s. Spierbeschrijving , yr.
Mycological, adj. Van de leer der spieren,
Myology, s. Spierenleer, vr.
Myope , s. Bifziende, m. en yr.
Myopy, s.Kortzigtigheid,Bijziendheid,Yr.
Myotomy, s: Spierontleding , yr.
Myriad, s. Tienduizendtal , o. ; fig. Groote menigte , yr,
Myrica, s. zekere boom bode ouden. *
naam van een plantengeslacht.
Myricin-, s. eene uit myricawas verkre(man, m.
gene stof.
Myriarch, s. Bevelhebber over tien duizend
Tien
duizendNed.
kannen.
Myrioliter,,s.
Myriometer, s. Tien duizend Ned. ellen.
Myrmidon , s. Ruwe kinkel , tn.
Myrobalan, s. naam van eene zekere O. I.
vrucht.
Myropolist, s. Zalfverkooper, tn.
Myrrh, s. Mirre, yr.
Myrrhine, zie het betere Murrhine.
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MYRT
Myrtiform, adj Mirtvormig.
Myrtle, s. Mirt
Myrtle-wax, s. Green was, 0.
Dilyself, rec. pron. Mtj. *
, s. Ik zelf;
By —,
*— ,Zelf, Zelve.
Mystagogical, adj. Tot het uitleggen van
geheimen behoorende.
Mystagogue, s. Uitlegger van geheimen.
* —, Die a eliquiin in de kerken laat
zien, m.
M y steriarch, s. Bestuurder Van geheimen, m.
Mysteral , adj. B. joNsoN,zieMysterious.
Mysterious, adj. (Mysteriously, adv.)
Geheimzinnig.
Mysteriousness, s. Gehe imzinnigheid, yr.
to Mysterize, v. a. BROWN, Als eengeheim uitleggen.
Mystery, s. Gebeim , o., Verborgenheid,
y r. *
Mysterie , a.
1V4. stic , adj. Eene godsdienstige verborgenheid betreffende. * , Raadselach-

MYST
tig, Gehein2zinnig, Duister.
, s.
Mystiker, m.
Mystical, adj. (Mystically, adv.), zie
Mystic, adj.
Mysticalness, s. Gebeimzinnigheid, Randselaclitigheid , yr.
Mysiicism, s. Leer der mystikers , yr.
Mystification, s. Misleiding , Mistificatie ,
to Mystify, v. a. Verwarren, In de war
brengen,Mystificeren.
Mythic, Mythical, adj. Fgbelachtig.
Mythographer,, s. Fabeischriiver,
Mythologic. Mythological, asij. (Mythologically, adv.) De fabelleer betrefFabelachtig.
fende. *
Mytholo,list, s. Fabelkunelige , on.
n. De fabelleer verto Mythologize,
kla, en.
Mythology, s. Fabelleer, yr.
IVlytilite , s. Versteonde schelp van de
orde mytilus, yr.

N.
N
N, s. de letter N, y r. Aanm. Na m is
zij in de zelfde lettergreep
el, en na
1 dikwifis, stem.
Nab, s., zie Nap.
to Nab, v. a. gemeen, Betrappen.
Nabob, s. titel van een 0. I. Prins; fig.
Europa,- ,welke in de oost risk geworden
is, Nabob, m.
Nacre, s. Parelrnar, o.
Nacreous, adj. Parelmoerkleurig.
Nacrite, s. naam van een mineraal.
Nadir, s. ire de hemelloopk. , Voetpunt, o.
Naeve, s. DRYDEN , Vlek, vr.
Naff, s. Gekuifde duiker, m.
Nag, s. Hit , m. Paard , a. * —,
metveracht., zie Paramour. (Schelden.
to Nag, v. a. gemeen , Uitschelden,
Naggy, adj. plaatsel., zie Contentious.
Naiad, s. (pl. Naiads,Naiades,) Waternimf, Najade, yr.

NAIL
Nail, s. Nagel (aan 'ringers of teenen), tn.;
fam. Money down upon the —, Gereed geld, Boter bij de visch. * , Nagel , Spijker.* Klaauw. * Stank,
m. * —, zekere lengtemaat , 2'!, duim.
to Nail, v. a. Spijkeren. * Nigelen.
* — , Vernagelen ; a. ) to — DOWN,
Vastspijkeren ; 2.) to — TO, Splikeren
aan; 3.) to — UP , a.) Opspijkeren,
Omhoog spilkeren ; b.) Tcespid-ket en ; c.)
Vernagelen, 4.) to — WITH , Bespijkeren of Berman met.
Nailer, s. Die spijkert , enz. *
Spilkermaker,, on.
Nailery, s. Spijkerfabrijk , yr.
Naiveté, s. Eenvoudigheid,IVaiviteit,vr.
to Nake, v. a. veroud., Ontblooten.
Naked, adj. (Nakedly, adv.) Naakt
Blast.
Nakedness, s. Naaktheid , Blootheid, vr.

NA LL
Nall, s. zie Nawl,
Nambypamby, adj. gemeenz., Onaangenaam door oyeraaardigheid.
Name, s.ftraam.* , Goede naam, tn.;
to Call one names, Iemanduitschelden.
to Name, v. a. Noemen.
Nameless, adj. IVameloos. * —, Ongenoemd. * — , Onberoemd.
Namely, adv. Namelijk.
Namer, s. Noemer,, m.
Naamgenoot,Genan 'i,m.en yr.
Na.rnesale,s.
Nankeen, s. Nankin , o. * — , adj.
Nankinsch.
Nap, s. Dutle , Middagslaapje, o.
to Nap, v. n. Dutten , Een uiltje yangen.
floogte , yr.
Nap, s. Knobbel , m. *
Heuveltop, Top, tn. Aanm. In de
*
noordel. streken zegt men Nab.
Nap , s. Wo1 (op stoffix), yr. * —, Dons,
o., of Wol op planten , yr.
Nape, s. ilchterste van d en nek,
Napery, s. veroud., Tafellinnen. *
Linnen•, o.
Naphew,, zie,Nayew.
Naphtha,, a. Naftha, yr.
Napkin,. s. Seryet , 0. #--, veroud.,
behaltse in de noordel. streken van Engeland , Zakdoek, tn.
Napless, adj. Zonderwol ,Kaal.
Nappiness, s. .Noppigheid, Yr.
Nappy, adj. Aoppig, Wollig. *
—ale, Sterk bier, Schuimend bier, o. ,
Naptaking, s. CAREW Onverhoedsche
overyal , m.
Nar, adj. SPENSER, zie Nearer.
Narcissus, s. Narcis , yr.
Narcosis, s. Bedwelming, yr.
Narcotic, adj. Slaapverwekkend, Bedwelmend, Verdoovend. * s. Sleepwekkend , Bedwelmend of Verdoovend
middel, o.
Narcotical, adj. (Narcotically, adv.), zie
Narcotic, adj.
Narcoticalness, s. Slaapwekkende eigenschap, yr.
Narcotion , s. 1Varcotische beginsel in de
opium, o.
Nard,s., zieSpikehard.*—,Nardusolie, yr.
Nare, s. in HUDIBRAS Neusgat, o.
Narrable , adj. Verhaalbaar.
to Narrate, v. a. Verhalen.
Narration , s. Verhaill o.
Narrative, adj. Verhalend. *
, s.
Verhaal , o.
Narratively , adv. Bij WtijzO van verhaal.
Narrator, s. Verlzaler,, m.
Narratory, adj. Verhalend.
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Narrow, adj. En , Naavw,, Niet wijd.
*
Smal , ;et breed ; van daar:
Klein (in het algem.), als : to Bring
into a — compass, Beknoptelijk zamenvatten ; to Take a — view , Van nabij
bezien ; to Make a — escape , Ter canewer hood ontsnappen. * Deun, Vasthoudend , Niet scheutig.
to Narrow, v. a. Versinallen , Vernaau.
wen; fig. Beperken; tD - INTO, a.)
Verkleinen of Vernaauwen tot; b.) Be.
perken tot.
Narrow-breasted, adj. Rene smalle Borst
hebbende ; fig. Gierig.
Narrow-hearted, adj. Kleinmoedig, Klein.
geestig , Schroomyallig.
Narrow-heeled adj. Sinallehielen of hoeNv (le nr r ohwe-bhbeeenldeed. ness, s. Smalheid van
hacven, yr.
Narrow-leaved, adj. Smalbladig.
Narrowly, adv., zie Narrow.
Narrow-minded, adj. Kleingeectig
Narrowness , s. Engheid, Naauwheid.
Smalte , Smalheid. *
*
Deanheld, Vasthoudendheid, yr.
Narrow-spirited, adj. Weinig geest of
mood bezittende.
Narwhale , s. BROWN , Narwal , m.
Nas„ veroud. , voor Ne has , d. i. Has nor.
Nasal, adj. Tot den net's behoorende ;
A — sound, Een neusklank. * ,
1Veusletter,
* —, IVeusklank, tn.
*
Snutfrniddelen o.
Nascency, s., zie Production.
Nascent, adj. IVordend, Ontstaand.
Nasicornous , adj. Den Koren, op den netts
hebbende.
Nasiform, adj. Neurvortnig.
Nastily , adv. , zie Nasty.
Nastiness, s. Vitilheid , Morsigheid *—,
Vnilheid , Onkuischheid, yr.
Nasturtium, s. eerie plant, Welker .gekneusd za,d doet niezen.
(Onkutick.
Nasty, adj. Vuil , Illorsig. *
Veil,
Nasute , adj. BRAY, 1707, Netelig ,
Natal, adj. Op de gehoorte betrekkking
hebbende; — hour, Geboorteuur,, o.
Natalitial, Natalitious, adj. Ionand op
zfin' yell* aardag geschonken
Natals , s. pl, buiten gebruik , Tijd en
plants der geboorte.
Natant, adj. Zwemmend , Drilyend.
Natation, s. BROWN, Zwemmen , o.
Natatory, adj'. Doende zwernmen; —
bladder , Zwetnblaas , yr.
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NATO!

Narch, s. Kruis (van een rued), o.*--,
Knoopsgatsehroef , yr.
Natnless , adv. SPENSER , MILTON, zie
Nevertheless.
Nathmore, adv. veroud., zie Not he
more.,
Nation, s. Natie, yr.
National, adj. Tot de nestle behoorende,
Nationaal.
Nationality,,s. Nationaliteit , yr., Volkskarakter,, 0.
to Nationalize, v. a. Nationaal onderscheiden.
Nationally, adv., zie National.
Nationalness , s. Nationaalheid, yr.
Native, adj. Geboortig. *
Natant-111k. * Oorspronkelijk. * Door
geboorte verkregen , Aangeboren. * —,
s. Inboorling , m. en vr. * —, Inlandsch
voortbrengsel, o. *
SHAKSP. sons,
Afstammeling, tn. en yr.
Natively, adv. Natuurl#11. *
Oorspronkelijk.
Nativeness, s. Natuurlijkheitl, yr.
Nativity, s. Geboorte,vr. *
Geboortetijd , m.; to Cast a —, Iemands horoscoop trekken.
Natrolite, s. eene verscheidenheid van
Zeolite.
Natron , s. Natron , o., than; veelal Soda
genoemd.
Natural, adj. 1Vataurlijk. * — , s.
ongebruik., Inhoorling, m. en yr. *— ,
ongebruik., Nituutgave, yr. * ,
than s,, Zot, Domkop, Weetniet, m.;
zie ook Naturals.
Naturalism, s. Natuurstaat , tn,
Naturalist, s. Beoefenaar der natuurkunde. *
Natuurkuntlige , tn.
Nacurality, s. ongebruik., zie Naturalness.
Naturally, adv., zie Natural.
Naturalization, s. Naturalisatie, yr.
to Naturalize, v. a. Nataurliji
*—, Met de tegten van een' inboorling
voorzien, Naturaliseren.
Naturals, s. pl. bij geneesk. , Al wat in
de dierlijke Natuar gelegen is, het to
gendeel van Non - naturals.
Naturalness, s. Natuurlijkheid, yr.
Nature, s. Natuur,, yr.
Naul'rage, s. BACON, Schipbreuk, vr.
Naufragous., adj. ongebr., Schipbreuk
veroorzakende.
Naught, s. Ntets, o. Aanm. Sedert eenie jaren schrijft men Nought.
N aught, adj. weinig gebruik.,zieNanghty.
Naughtily, adv., zie Naughty.

NAUG
' Naughtiness . s. Ondevgendheid, (van
kind. fam. Stoutheid ,) vs,
Naughtly, adv. weinig gebruik. , zie
Naughtily.
Naughty, adj. Ondeugend, (van kind.,
fam. Stout).
Naulage, s. weinig gehruik., Vracht
(root- personen op een schip), yr.
Naumachy, s. Spiegelgevecht op zee, o.
Nausea, s. eigenlijk ,Zeeziekte yr. *_,
,Walg' ing, vr.
Zickte.
to Nauseate, v. n. Misseltik worden. *—,
v. a. Misselifie maken,
Walgen, o. *
Met
Walging doen verkrijgen. *
(gelijk.
waking verwerpen.
Nauseous, adj. (Nauseously, adv.) Walyr.
Nauseousness, s.
Nautic, Nautical , adj. De scheepvaart
betreffende, Zee...
Nautilite , s. Versteende nautilus, tn.
Nautilus, s. cen visch , Schippertje, o.
Naval, adj. Tot de scheepvaart behoorende ; A — battle, Een zeegevccht.
Navals, s. p1. CLARENDON_, Zeewezen, o.
Navarch, s. MITFoRD 7 viootvoogd (b"
de nude Grieken), m.
Navarchy, s. Wetenschap van een' scheepsbevelhebber, yr.
Bulk, nt. of
Nave, s. Naaf, vr. *
Schip , (van cone kerk,) o.
Navel , s. Navel, m.
Navelgall, a Navelgal(bifpaarden), yr.
Nave-line, s. Ophaier van den rakketrofon.
Navelstring, s. Narelstreng, yr.
o.
Naveltiml er, s.
Navelwort s. Navelkruid, o.
Navew, a: Kleine knol, tn.
Navicular, adj. Bootvottnig.
Navigable , adj, Bevaarbaar.
Navigableness, s. Bevaarbaarheid, yr.
Te scheepvaren. *—,
to Navigate, v.
v. a. Bevaren. '* —, Staten.
Navigation, s. Scheepvaart , yr. * —,
Schepen, o. meerv.
, ScheepNavigator, s. Zeeman. *
vaarder,, tn.
Navy , s. V oot. *—, Zeemagt, Marine, yr.
Navy-board, s. Collegie van civiele ambtenaren, der matins , o.
Navy-office, s. Admiraliteit, yr.
Nawl, s., zie Awl.
Nay, adv. Neen. *—, was meet- is, Ja.
s. veroud., Weigering , yr.
*
to Nay, v. a. veroud., Wesgeren , Ontkennen.
Nayward, s. SHAKSP. Neiging tot weigering , yr.

N A.Y W
Nayword, s. Spreek,voord (van hespotting),o. * SHAKSP. zie Watchword.
Nazarene, s. een der vroegste bekenners
van het Christendom, Nazarener, m.
Nazarite , s. Afgescheidene (onder de jo.
den), Nazartet , m.
Naze, s. Kaap , yr., Voo rgebergte, o.
Ne , adv. veroud., Niet. * , Noch.
Neaf, s. (pl. Neaves) veroud. of plaats.,
Vuist yr.
to Neal , v. a..Temperen, zie to Anneal.
* — , v. n. Door hitte getempet d worden.
Neap , adj. Lang. * s. , zie Neaptide.
Neaped , adj. , zie Beneaped.
Neaptide , s. Laag water, o.'
Near, adj. Na. * — , In naauwe betrekking staande. * Deun, Gierig, zie
aok Nearly. * ,t adv. , Na, Nabif . *
* —, prep. Nabil. * —, Digt
*
Omtrent.
to Near, v. n. & a. Naderen.
Near-hand, adv. Digt
Nearly, adv. Digtf - ,Nabij. * —,0mtrent. * —, Deun, Gierig. * —, Op
eene dringende wijze.
Nearness, s. Nabifheid. *
Naauwe
betrekking. *
Deunheid, yr.
Near-sigh ted , zie Short-sighted.
Neat, s. Rund. * , Rundvee , o.
Neat, adj. Net. * —, Zindelifk,Schoon.
*
zie Net, adj.
Neatherd , s. Koeherder, an.
Neathouse , s. Koestal , m.
Neatly, adv. Net, Netjes.
Neatness, s. Netheid. *
Zindelijkheid, yr.
Neatress , s. veroud. , Koeherderin, vr.
Neb , s. SHAKSP. Neb , y r., Bek Neus,
an., Punt, yr.
Nebula, s. ( pl. Nebulae) Wolkje ,o.*—,
Nevelvlek, yr. * , in de wapenk.,
Golflin, yr.
Nebulous, adj. Plistig.
Nebulousness , s. Mistigheid, yr.
Necessarian , s. PRIESTLY zie Necessitarian.
Necessaries, s. plur. Benoodigdheden,
1Voodwendigheden, vr. meerv.
Necessarily, adv. , zie Necessary, a3j.
Necessariness , s. Noedwendigheld, yr.
Necessary, adj. Noodwendig. *
Noodzakelitk, s. Benoodigdheid, yr.
*—, Sekreet, o.; zie ode Necessaries.
Necessary-house, s. Sekreet, Geheim gemak , o.
Necessitarian, s. Verdediger van de leer
der noodzakelfikheid, yr.

NECE
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't to Necessitate , v.,a. Nadzakeliik mai ken. * —Noodzaken
s. Noodzaking, yr ,
NecessitatiOn
I Dwarig , m.
Necessi tied , adj. SHAKSP. , In een' staat
van behoefte Behoeftig.
Necessitous , adj. 1Vooddruftig.
Necessitousness, s. Nooddruitigheid, yr.
Necessitude , s. Nooddruftsgheid ; *
Vriendschap , Naauwe beta ekking , yr.
Necessity , s. Nood,
Noodzake10held, y r. *— , Nood , tn., Nooddruftigheid. * , Benoodigdheid, Noodwendigheid , vr. *— Dwang,
Neck, s. Nek, Ha' le , m.* , gelilkenis: eenig Lang en smal gedeelte, als:
A — of land, Eene landengte ; fig alt.?
to Break the — of an affair, Eene zaa k
verhinderen; ook : Neer dan half verrigten; On the of, Onmiddellifk na.
Neckatee s. veroud. , Halsdoek, tn.
Neck•about , s. Halsdoek, an.
Neck-band, s. Halsboord,(in Gelderland
Klier , o. , ran een hernd,) tn
Neckbeef, s. van een fund, Nekstuk , o.
Neckcloth, s. Halsdoek,
Neckerchief, s. Halsdoek, rn.
Necklace, s. Halsband, tn. *—, Hassleroad, Halssnoer, o.
Necklaced , adj. Met een' halsband of
halssnoer.
Neckland , s. Landtong, Landengte, yr.
Neckpiece, s. Halsstuk,(van eene wapenrusting,) o.
Neck-verse, 5. (a vets van ps. 5r, dat
yroeger door een' micdadiger gelezen
werd, om de regtsweldaad der geestelifkheid, benefit of clegy,, deelachtig to
worden,) Ilalsvers, o.
Neckweed , s. fam., Hennep , an.
Necrologist, s. Berigtgever 7an sterf:
gevallen , m.
Necrology, s. List der overledenen,
Sterfregister, o.
Necromancer, s. Duivelskunstenaar, Tooyenaar, tn.
Necromancy, s. Zwarte kunst, vr.
Necromantic, adj. Tooverachtig, Toover..
, s. Betoovering , yr.
*
Necromantically,, adv. Door tooverie.
Necronite „ s zeker mineraal.
Necrosis, s. Stery ing in de beenderen,yr.
Nectar, s Nektar, Godendrank,
Nectareal , adj. Van den honigkelk.
Nectarean,adj.Nektarachtig;fig.therlifk.
Nectared , adj. Met nektar vermengd.
Nectareous, zie Nectarean.

NECT

INEGA

Nectar:ne, adj. NettarZoet. *
s.
Nektarperzik , yr.
Nectary, s. Honigkelle(der btoemen), m.
Nedder, s. CHAUCER, zie Adder.
Need, s. Nond , in., Noodzakelijkheid of
Nooddruftigheid , y r. *—, Benoodigdheld , vr.; to Stand in—of, Van nooden
of Nocdig hebben.
to Need, v. a. Noodig hebben , Van noo— v. n. Noodig zips ,
den hebben.
Van nooden zifn. * —, Benoodigd
Needer, s. Behoeftige, in. en yr.
Needful, adj. (Neettfally,, adv.) Noodig,
Noodzakelijk,
Needfulness, s. Noodzakelaheid , vr.
zie Needy.
Needily,
Neediness, s. Nooddruftigheid , vr,
Naald.
*—, Kom)asnaald,vr.
Needle, S.
to Needle, v. a. Tot naaidvormige kristallen vormen. * —, v. n. In naaidvormige kristall,n veranderen.
Needle-case, s. Naaldenkoker,,
Needle-fish, s. 1Vaaldvisch ,
Needleful, s. Zoo veel garen , ale opens
in eene naald worst gedaan.
Needle-furze, s. Priernkruid , o.
Needle-maker, s. Nraldenmaker , in.
Needle-ore, s 1Vaalderts , m.
Needier , s. N zaldenmaker,
Needle-shell, s., zie Sea-urchin.
Needless, adj. (Needlessly, adv.) Ndodeloos.
Needlessness, s. Nondelooshei d , yr.
Needle stone, s. Naald,teen, m.
Needle-tin, s. Naaidtinerts , m.
Needle-weed, s. 1Vaaldieeyvel yr.
Needle-work, s. Naaldwerk. * —,1Vaaiwerk , o.
(vr.
Needment, S. SPENSER , Benoodigdneid ,
Needs, adv. 1Voodzakelige.
Needy, adj. Nooddruftig , Behoeftig.
Ne'er,, verkort van Never.
to Neese, v. n. veroud., Niezen.
Neese-wort, s. Nieskruid , o.
Neesing, s. Jon I2, 18, Niezen, o.
Nef, s. ADDIS‘,N, zie Nave.
Nefand, adj. veroud., zie Nefandous.
Nefandous, adj. GREEN, 1754, "Ifs

to Negative , v. a. Door ontkenn:nz afwijzen.
Negatively, adv. On tke nnend. * — ,
Ne,;arocy,, adj. COTGRAVE , Tot eene
on:kenning behoorende , On tkennend.
to Neglect, v. a. Verwaarloozen VerVerzuizuin2en Veronachtzamen. *
doen. * —, Met nalatigheid
men ,
belzanblen.
verNeglect, c. Onachtz.lambeid. *
, Ndatigheid , yr.,
ivaarloozing.
o.
V
Ver.
Neglecter, s. Verwaarloozer. *
zurmer,,
Neglectful * adj. Achteloos , Nalatig; to
Be—OF 'Verzuimen , Verwaarloozen ,
Veracliteloicen.
Negl,.tctingly,, adv. ilehteloos , Nalatig.
,NfTlecion , s. SRAKSP Nalatiq.heid,vr.
Neglec:ive, a ,i j. K. CHARLES, Achteloor;
to Be —OF , Verzuimen, Verwaarhozen.
Negligee, s. Neglige , Huisgewaad , o.
Negligence, s. Nalatigheid , yr.
Negligent, adj. Nalatig , OnaG-htzaam;
to Be —or , Verwaarlonzen.
Negligently, adv. , zie Negligent.
Negociable, adj. Verhandelbaar.
Negotiant, zie Negotiator.
to Negotiate, v. n. Onderhandelen ; x.)
to — FOR, Onderhandelen over, wegens;
2.) to — WITH, Onderhandelen met.
—, v. a. Door onderhandeling tot stand
brengen. * —, Verhandelen.
Onderhandeling ,
Negotiation,
Negotiator, s. Onderhandelaar, m.
Negro, s. Negev, in.
Negress, s. Negerin , yr.
Negus, s. naarn van een' drank bestaande
Tait win, water, sulker, kaneel en linioensap, het eery getp aakt door zekeren col.
NEGUS, onder de regering van koningin
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Nefarious , adj. Snood.
N e Carious] y, ads Snoodelijk,Afschuwelijk.
Negation , s. Ontkenning. * —, Loochening. * —, Uitsluiting , yr.
Negative , adi. Ontkennend, Loochenend.
Ontkennend , tegenst. van Stellig.
*
s. Ontkenning , vr. * —, Ont.
kenningswoord , o.

ANNA.

Neif, s., zie Neaf.
to Neigh, v. n. van paarden, Hinniken.
Neigh , s. Gehinnik , o.
Neighbour, s. Buur,, Buurman , in., of
Buurvrouw,, y r. * — , hoj godgel. ,
Naaste , in. * —, adj. 1Vaburig.
to Neighbour, v. a. Aanpa,en,A.ingrenzen. * —, SHAKSP. sons, Be kend makers
met. * —, v. is. In de buurt woven.
Ne i ghbourhood s. Buurt. * —, Burn.schap , Gebuurschap , yr.
(vr.
Neighbouring, adi. 1V,b!,rig.
Neighbourliness, s.Vriendschappelkheid,
adv. Gelijk buren
Neighbourly,
viegt , Vriendschappelijk , Beleefd.

NEM
Neighbourship , s. Nabuurschap ,
to Neighing, s. Hinniken, o.
Neither, conj. gevslgd van Nor,,Noch ;
— he nor she, Nock h nosh zij. *
niet gevolgd van Nor, Ook niet; Ye
shall not eat of it, — shall ye touch it,
Gil zult er niet van eten, ook niet er
aan rakers. * , pron. Gees van beide.
Nem. con. , adv. (d. 1. nemine contradicente,) Eenparig, Eenstemmig.
Nemorons, adj. Van een bosch.
to Nempne , v. a. veroud., Noemen.
Nenia, s. Treurzang Lijkzang, tn.
Nenuphar,, s. Waterlelie , v'.
Neodamode, s. MITFORD, Nieuw burger
(bij de oude Grieken), m.
Neologism , s. Nieuw woord, o., Nieuwe
nitdrukking , yr.
Neologist, s. Invoerder van nieuwe wearden , in.
Neological , adj. Betreffende de nieuwe
woorden.
Neology, s. Gebruiken van nieuwe woorden, enz., 0.
Neonomian, s. Voorstander van nieuwe
wetten, in.
Neophyte, s. Bekeerling, Nieuw aangenomene ,
* — , adj. Nieuw
Neoteric, adj. Nietew.*—,s, Nieuwere,m.
Neoterical, adj., zie Neoterie.
Nep , s. Neppe , vr. , Kattekruid , o.
Nepenthe , s Ne pent , o.
Nephew, s. Aeef, (breeders of zusters
noon,) m. * weleer, Kleinzoon; ook:
ilfstammeling,
Nephrite, s. een Steen, IVephriet,
Nephritic, adj. Met het graveel gekweld.
* —, Tegen het graveel dienstig. *—,
Tot den pisgang behoorende. *
, s.
Middel tegen het graveel , o.
Nephrotomy, s. Sniiden van den Steen
nit de nieren, o.
Ne plus ultra, s. Hoog,te der kunst, o.
Nepotism, s. Begumtiging van neven,
yr. Nepotismus, o.
Neptunian, adj. Tot de zee behoorende ,
Zee... * , s. Iemand , die het gevoelen
is toegedaan, dat de aarde t uit water
gevormd werd.
Nereid, s. (pl. Nereids, Nereides)Zeenimf, Net cid°, yr.
Nerve „as. Zenuw, vr.
.to Nerve, v. a. Versterken.
Nerved, adj. Pan zenuwen voorzien ,
Sterk. * —, in de plantk., Geribd.
Nerveless, adj. Krachteloos.
Nervine, axij. Goed voor de zenuwen,
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s. Zenuwsterkend
Zenuwsterkend. *
middel , o.
Nervous, adj. Gespierd; fig. Stork,
Krachtig. , Het zenuwgestel betreffende. * , Zwak van zenuwen ;
van hier : Schroomachtig, Zentwachtig.
Nervously, adv. Stork, Krachtig. *
Zenuwachtig.
ZenuwNerv. , usness, s. Sterkte. *
achtigheid, ilanduenlijkheid, yr,
Nescience , s. bislz. HALL Onwetendheld , yr.
Neste, adj. CHAUCER , Zacht.
Ness , uitgang om z. n, naamw. van bi/v.
woorden to vermeil, overeenkomende met
het Ned. Hoid of Schap.
Nest, s. Nest, Vogelnect , o.; prov.
Feather one's — Zijne beure maken.
Nect , (van dieren in hetalgem.,)
*
0.; fig. Warm verblijf, o.
to Nest , y. n. Ben nest makers, Nestelen.
Nest-ch , cken s. Nestkuiken, o.
Nestegg, s. Nstei , o.
to Nestle , v. n. Nestelen; ) The child
nestled INTO the bosom of its mother,
Het kind vlide zich aan den boezem der
n2oeder ; 2 ) The calm nestled ON the
bosom of the ocean, De kalmte vest igde
zich oe den boezem van den oceaan. *—,
v. a. Nestelen; fig. Koesteren; The dog
nestled himself DOWN beside us, De
bond Wilde zich neder aan onze zijde.
Nestling, s. Nestvogel ,m. BACON,
Nest, o. * adj Pas uit den dop gekomen.
Nestorian, adj. 1Vestoriaansch, (d. i. van
1Vestoritts, die in de vijfde eeuw beweerde, dat Christus in twee personen
verdeeld was.) * —, Van Aestor.*—,
Nestoriaan, m.
Net , s. Net, o. * —, Tule, yr.
to Net,
n. Netten breijen. — 0%a.
In een net vangen.
Net , adj. Zuiver, Netts.
to Net, v. a. Zuiver of Nett° opbrengen
of opleveren.
Nether, adj. Nader ; The Rhine, De
Nader-Rijn; The — regions, De onderaardsche gewesten.
Nethermost, adj. Benedenst.
Net!ing, s. Netiverk, o.* —,scheepsw.,
Vinkenetten, o. meerv.
Netting-rails, s. pl. Leuningen der verschawing , y r. meerv.
Nettle, s. Brandnetel Netel , yr.
to Nettle, v. a. fig. Verbitteren, Ergeren; to Be nettled AT , Gebelgd of Vertoornd zijn over, Zich beiges of ver-
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toornen over, Kwalilk stamen, Ten kwade
duiden.
Nettle-bush, s. Netelstruik, an.
Nettle-hemp, s. Drove netel, yr.
Nettlemonger, s. Netelkoningle., a.
Nettler, s. Die iemand ergert.
Nettle-rash, s. Netelkoorts, yr.
Nettle-tree, a. Netelboom, Boonenboom,m.
Network, s. Nemerk , o.
Neurological, adj. Van de zenuwleer.
Neurology, s. Zenuwleer, yr.
Neuropter,, s. Viervleugelig insect, Netvleugelig insect, o.
Neurospast, s. Draadpop, yr.
Neurotic, adj. Van de zenuwen, Zenuw...
*—, s. Zenuwmiddel, o.
Neurotamical, adj. Van de zenuwontleding.
Neurotomy, s. Zenuwoetleding, yr.
Neuter, adj. Onzj/dig. * —,s.Onzildig
persoon,
*
Werkbi , yr.
Neutral, adj. Onzildig , Onpartildig. *—,
s. Onzildig persoon, m.
Neutrality , s. Onzildigheid , yr.
Neutralist, s. (State-papers, 1643,) Onzi/dig persoon,
Neutralization, s. ' Neutraliseren, o.
to Neutralize, v. a. Onzjdig maken. *—,
bij scheik.„Onwerkzaam maken, Neutraliseren.
Neutralizer, s, Die of Dat onzildig of
werkeloos maakt.
Neutrally, adv. Onzild :g ,Onpartijdig.
Never, adv. Nooit, Ntmmer. * —, In
geenen deele.
Never-ceasing, adj Onophondelilk.
Never-dying, adj. Onuitbluschbaar.
Never-ending , adj. Onophondelilk.
Never-fading, adj. Onverwelke
Never-failing, adj.Onfeilhaar,Onmisbaar.
Never-meaning, adj. Niets zeggend.
Never-more, adv. Nimmermeer.
Nevertheless, adv. Niettcgenstaande.
Never-wasting, adj. Niet bedorvend.
New, adj. 1Vieuw,, Niet end; It is — To
me, I am — TO it, Het is nieuw voor mil.
*
Versch.
to New, v. a. veroud., Vernieuwen.
New-born, adj. jonggeboren; fig. Nieuw.
to New-coin, v. a. Hermunten ,Vermunten; fig. New-coined words, Nieuw
gesmede woorden.
New-come, adj. Nieuw aangekomen.
Newcomer, a. ilankomelihg , m. en yr.
New-created, adj. Nieuw geschapen.
New-cut, s. een kaartspel.
to New-dress, v. a. Nieuw kleeden.

NEWS
Newel, S. BAC:,14 Spil (eener wenteltrap), yr.
Newel , S. SPENSER Nieuwigheid, yr.
to Newfangle, v. a. MILTON , Door
nieuwigheden veranderen.
Newfangle, adj. CHAUCER, Begeerig naar
nieuwigheden. *
s., zie Newfanglist.
Newfangled, adj. gieuwmodisch, Nietiwbakken , 1Vieuw uitgevonden.
Newfangledness, s. 1Vieuwmodischheid
Nieuwbakkenheid , yr.
Newfangleness, s. veroud., Zucht naar
nieuwigheden, yr.
Newianglist, s. veroud.,. Die begeerig is
naar nieuwigheden.
New-fashioned, adi. Nieuwmodisch.
New-found, adj. Nieuw ontdekt.
NewFate-bird, s. Galgenbrok , tn.
adj. PerNewing, s. Gest , yr. *
nieuwend.
Newish, adj.- Eenigzins nieuw.
New-laid, adj. Versch (gelegd). (in.
to New-line, v. a. 'Nieuwe voer ing zetten
Newly, adv. 1Vieuwelings , 1Vieuwelilks ,
Op eene
Onlangs , ,Kort geleden. *
nieuwe wilze.
to New-make, v. a. Vernieuwen.
New-married, adj. Nieuw of Pas getrouwd.
to New-model, v. a. Een nieuw fatsoen
geven aan, Vernieuwen.
to 'New-mould, v. a. Vervormen, Pergieten ; fig. Vernieuwen.
NieuwigNewness, s. Nieuwheid. *
Onbedrevenheid, yr.
held. *
to New-point, v. a. ilanpunten.
News, s. Nieuws , o., 1Vieuwstilding,vr.
News-Monger, s. Uitventer van nteuwstildingen , Nieuwskrarner, m. (yr.
Newspaper, s. 1Vieuwspapter,o., Krant,
Newspaper-report, s. Krantenherigt, a.
Newswriter, s. Dagbladschrilver,, rn.
Newt, s., zie Eft.
Newtonian, adj. Van Newton, Newto.
niaansch. * —, s. Newtoniaan, m.
to New-vamp, v. a. Oplappen.
New-year's-gift, s. Nieuwjaarsgeschenk,..
Next, adj. Naas.; — TO , Naast.
adv. Daarna.
Nias, zie Eyas.
Nib, s. Neb, Vogelneb, y r., Suave!,
Punt, Spits, yr.
tn. *
to Nib, v. a. tifpunten.
Nibbedadj. Met eene neb voorzien.
to Nibble , v. a. Knabbelen. * —, v. n.
Knabbelen ; fig. Vitten; to — AT, a.)
Knabbelen aan; b.) Vitten op, Hefeleni,
Berispen.

INIBB

Nibble, s. Knabbeling, vr,, Kleine beet,m.
Nibbler, s. Knabbelaar ; fig. Fitter,
Hekelaar, tn.
Nice, adj. (Nicely, adv. ) Kiesch, KettLekker.
rig. *—, Naauwkeurfg.
* —, Vies. * —, Ligt geraakt. *
Netelig. *
Beuzelachtig.
Nicene, adj. Van Nicea.
Niceness, s. Naauwkeurigheid. *— , Te
groote keurigheid. yr.
Nicety, s. Naauwkeurigheid. *—, Spits.
vindigheid. *
Kieschheid, Keurigheld. * —, Viesheid. * Verw0dheld, Vt.; pl., Nceties, Lekkernijen,
yr. meerv.
Niche, s. Nis, yr.
Nick, s. Kerf, Keep, yr.
Nick, s. Juice oogenblik , tn. en o.; 'At
the — of time, Juist van pas. * ,
Hoogste gooi (met dobbelsteenen), tn.,
Hoogste oogen , o. meerv.
Nick, s. in de noord. godenleer, Booze
watergeeq , Nikker,, tn.; van bier :01,1
—, De drommel.
to Nick, v. a. Trefen. * —, In het
dobbelspel , Overwinnen ; van hier: fig.
Bedotten , Bedriegen , lemand eene poets,
spelen.
to Nick, v. a. Kerven. *— , Passers,
Naauwkeurig overeen komen met.
Nickel, s. zeker mineraal, Nikkei, tn.
Nickelic, adj. Nikkei bevattende.
Nicker, s., zie Pilferer.
Nickname, s. Bijnaam , Schimpnaam,tn.
to Nickname, v, a. Met eenen schimp.
naafi: bestempelen, Bojnamen.
Nicolaitan , s. ilanhanger van eene sekte,
gesticht door Nicolaas , een' diaken van
de kerk to Jeruzalem , tn.
Nicotian , adj. veroud., Van tabak. *—,
s. veroud., Tabak ,
Nicotin, s. zekere uit tabak getrokkene
stof.
to Nictate , v. n. RAY, Knipoogen.
Nictation , s. Knipoogen, o.
membrane ,
Nictitating, adj., at
Dekvlies, slat, van sommige dieren over
de oogen getrokken, het zien niet belet, o.
Nide, s. Nest, Broedsel, o
Nidget , s. veroud., Lafaard. *—, thans,
Beuzelaar, m.
Nidification , s. Nesimaking , vr.
Niding, s. veroud., Lafaard, m.
Nidor, s. Reuk, Geur, tn.
Nidorosity, a. Oprisping met eenvleeschsmaak , yr. (tie.
Nidorous, adj. geflsgebradenvleeschruiken.
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Nidnlant, adj. in de plantk., In dons of
liggende.
Nidulation, s. BROWN , Nesttijd, m,
Niece , s. dochter van broeder of zuster,
Nicht, yr.
Nifle, S. CHAUCER, zie Trifle.
Niggard , s. Gierigaard, Vrek , m. *—,
adj. Gierig, Vrekkig.
to Niggard, v. a. SHAKSP., Spaarzaam
verzorgen, zie to Stint.
Niggardize, s. SPENSER , etc., zie N'ggardliness.
Niggardish, adj. Gierigachtig.
Niggardliness, s. Vrekkigheid, vr.
Niggardly, adj. & adv. Gierig, Vrekkig.
Niggardness , Niggardship , Niggardy, s.
veroud., zie Niggardliness.
to Niggle, v. n. Beuzelen. *
Knut.
selen. *
v. a. B. and FLETCH, Voor
den gek heuden.
*—, adj.
Niggler, s. Beuzelaar,
in het noorden van Engel', Handig.
Nigh, adj. Na. * —,Na verwant.*—,
adv. Nabo, Dig; bij. * —, prep. Nab#,
to Nigh, v. a. & n. veroud. of gemeen,
Naderen.
Nighly , adv. LOCKE , zie Nearly.
N'ighness, s. Nabiiheid, yr.
m.;
Night, s. Nacht, * —,
To —, Van avond.
Night-angling, s. Hengelen bij Hach;. *— ,
Poeren, o.
Nightbird , s. Nachtvogel, tn.
Nightborn, adj. Van den nacht geboren.
Nightbrawler, s. lVachtbraker, Rinkelrooljer,, m.
Night-butterfly, s. Nachtvlinder, m.
Nightcap, s. Nachtmuts, Slaapmuts, sr.
Nightcrow, s. Nachtraaf, yr.
Nigiftdew, s. Nachtelijke dauw,, tn.
Nightdog, s. Stroopershond, die bij nacht
jaagt , m.
Nightdress, s. Nachtgewaad , o.
Nighted, adj. Verduisterd, Verdonkerd.
Nightfall, s. Vallen van den avond, o.
Nightfaring, s. Nachtreize, yr.
Nightfire , s. Dwaallicht , o.

(o.

Nightflutterer, s.NachtvIinder,m.,Witje,
Nightfly , s. Nichtmot, Mot, vr.
Nightfoundered, adj. In den nacht yerdwaald.
Nightgown, s. Nachtjapon, vr.
Nighthag, s. Nachtheks, yr.
Nighthawk, s. Nachtuil,
Nightheron, s. Nachtreiger, m.
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Nightirons, s. pl. Penned om het haar Nimble, adj. Behendig, Vug.
op te wikkelen, vr. meerv.
Nimble-tooted, atij. Snelvoetig, Plug ter
Nightingale, s. N,chtegaal
been.
Nightly, adj. Bij yacht geschiedende , Nimbleness, s. Behendigheid, Vitigheid,
Nachtelijk. * —, adv. Bij nacht. *—, Nimble-wittecl. adj. Voorbarig.
Nimbly , adv., zie Nimble.
nacht.
N .ightinan, s. Nachtwerker, Beersteker, Nimbness, s. SPENSER , zie Nimbleness.
Nightmare, s. Nachtmerrie , yr.
Nimbus, s. folk, die op het punt is, em
den regen te lessen vallen. * — , Hel,
Nightpiece, s. bij schild., Nachtstuk, o.
dere woik , die de yerschijning van ten'
Nightrail, S. MASSINGER, ADDISON,
God verzelt ; van hier : lig. StralenNachttnantel, an.
krans , tn.
Nightraven , s. Nachtraaf, yr.
Nimiety, s. ongebruik., Overdaad , yr.,
Nightrest , s. LVaditrust, yr.
Nightrevelling, s. Nachtvertnaak, o.
Overvloed , tn.
Nightroliber, s. Nachtdief,
Nimmer, s. Briezclaar,, Dief, in.
Nincompoop s. Bloed,Onnoozele p als, tn.
Nightrule ,s..Nachigedruisch, a.
Nightshade, s. zekere plant, Nachtscha- Nine, adj. Negen. *—, s. Negen, yr.
de, y r. *
veroud., Nachtellik duis- Ninefold, adj. iYegenyoudig.
ter,, o.
NIneholes, s. pl. Negenkuilen, o.
Nightshining, adj. In den yacht lichtend. Nine-mans-morris, s., zie Ninepins.
Ninepence, s. weleer, Sink van negen
Nightshriek , s. 1Vachtgeschreetiw,9 o.
Nightspell, s. Betoovering tegen naclatepence.
liske
, yr.
Ninepins, a. pl. Kegelspel, 0.
Ninescore, adj. & s. Negenrnaal twintig,
Nightstand, s. Nachttafel , yr.
Honderd en tacht lg.
Night-studies, s. p1. Nachtstudidn , yr.
nrees v.
Nineteen, adj. Negentien. * —, a. Ne.
gentler; , yr.
Night:ime, s. Nachttijd, m.
Nighttripping , adj. In den nacht rend- Nineteenth, adj. Nigentiende, * —, s.

wareyd.
Nightvision , s. Nachtgezigt, o.
Nightwaking, adj. Den nacht wakend.
-Nightwalk , s. 1Vachtellikelvandelivg,vr.
Nightvvalker, s. Nachtiooper m.
Nightwalking, adj. Bij nacht rond.zwervend. *
s. Nichtwandelen, o.
? ightwanderer, s. Nachtzwerver,,
Nightwandering , s. .Rontiz3verven
nacht, o. _
Nightwarbling , s. Nachtgekweel, o.*—,
adj. Des nachts zingende.
Nightward, adj. lot den nacht naderend.

1Vegentiende, 0.

Ninetieth, adj. Negentigste.* — , s. Are-

gentigcte , a
Ninety, adj. Negentig.*—,s.Negentig,yr.
Ninny, Ninnyhammer,, s. Bleed, Onnoo •
zele hals , tn.
Ninth, adj. Negende. * — , s. Ne.
gende, o. en ye..
Ninthly, adv. Ten negende,In de negende plants.
Nijpen; to— ore,
to Nip, v. a. Knijpen ,Nijpert
ilfknijpen, ilfbijten. '' —, Snijden ;
van hier: Bea'elven, Ligt be y ! iezen;
* , Nachteluk.
fig. Schampscheuten geven, Steken under
Nightwatch, s. Nachtwacht, yr.
water geven. * — , Verftieien, voor dat
Nightwatcher, s. Weaker bij nacht,
lets ziin Yellen R. r oei heeft , Den bloeNightwitch, s. Nachtheks , vr.
sem doen afvallen. * —, scheepsw., OpNigrescent, adj. Zwartachiig.
seizet; , Beknijpen.
s. Zwartmaking, vr.
Nip, ,. Neep, vr., Beet met de tanden, m.;
Ntgrin, s. ern titaniumerts.
fig lVeep,vr.,Steek,Schimpsehooc,711 . -- ,
Nihility, s. Nietigheid, yr.
Bederf, 0. (van yruchten door de k,,tide.)
to Nal, v. a. & n. veroud., Niet
Nipper, s. veroud., Hekelaar. * — ,
(enkel geblvikel. in :) Will he, — he, thans, Voortand (van eon paard), m.
Met zun' wil of tegen zijn' wil, Met Nipperkin, a. Bekertje, o.
of tegen dank, Tegenwil en dank.
Nippers, a. pl. Tangetje , o. , Haartang,
Ni'l , s. Vonk (NJ het smelten), yr.
Draadtang , yr. * —, scheepsw., Knyto Nim, v. a. Nernen; fam. Briczelen,
pers , m. meerv., Seizing van de kaStele!).
•
(enz. brengende.
beIaring, vr.
Nimbiferous, adj. Zwarte wolken,regen Nippingly, adv. Bijtend,Scherp,Spottend.
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Nipple, s. Tepel, tn. * —, Opening, (de gezatnenhtke edelen), Adel. '11—,
waardoot . ecn dierlifk y acht wodt ajge- Adeldom, m., Edelheid, vr.
*—,-n.,
scheiden , yr
s.
Noble, adj. Etiel.*
weleer, ecne munt van
Nipple-shell, s. Napschelp , yr.
*
Edele,
tn.
,
Nipplewort, s. Wilde kool , yr.
ongeveer f 4.
Nis, SPENSER, voor (ne is,
e.) is Nobleman, S. Edelman, vs.
not.
Nobleness, s. Etlaheid, yr. (dame, yr.
s. naam eener massed bij dc
Nobs woman , s. CLARENDON , Adellijke
den , overcenkomende met ooze maand Nobly , adv. zie Noble.
maart.
Nobody, s. Nienit.?d.
Nisi, adv., ale A rule nisi, Regel tot Nocent, adj. Schadclijk, Nedeelig. *—,
*
s.
zoo lang een betete is gegeven.
veroud., Schuidig,
Nisi-prius, s in regress ,ecn beveischrift, veroud., Illndadiger,Schuitlige m.
dat met doze woorden begins en den Nocive, adj. HooKER., Schadelojk.
sheriff gelast , on; de gezwor,nen op een' Nock, s. veroud., Kerf, yr.
bepaalden tijd ter aanhooring eerier zaale to Nock, v. a. Oe den kerfstok =ten.
voor het vsedegcregt to roepen ;va,-1 bier: Nocked, adj. CIIAUCER zie Notched.
Court of — , Gel egt , dat gedurende tie Noctambulist , s. Ni'cntwandelaar, m.
vakantie tier geregtshoven van West- Noctairbulo, s. ( p l . Noctambulones, ) ARminster de aldaar hangende zaken in BUTHNOT 7 zie Noccambulist.
het graafsehap, waer zij ontstaan Noccidial, adj Ben ettracl durende.
N oc iferous, adj.Den nacht aanbrengende.
zijn, afd,et , o.
Nt.,ctiluca s. soon:- van phosphosus.
Nit, s. Neer, yr.
Noctilucous, adj. In den nacht lichtend.
Nitency, s. Blinkendbeid, yr.
Nitency, s. BOYLE , Streven, o. of Sprong Noctivagant, adj. Des nachts osydolende.
Noctivagation, s. Omwandeling bij
(em zich to yerheffen, enz.), m.
y acht, vr.
Nithing, s. Lafaard , m.
Noctuar:-, s. Nachtberigt, o.
Nitid, adj. Blinkend.
yr.
Noctule, s. Groote
Nitrate, s. Salpeterzuur, 0.
Nocturn , s. SlILLINGPLEET, GodsdiensrNitrated, adj. Salpeterzuur.
oefening ties yacht, , vs.
Nitre, s. Salpeter , o.
Nitric, adj. Salpeterachtig; — acid, Sal- Nocturnal, adj. Des nachts geschieden.
de ,Nachteijfk. * , s. 1Vachcktfker,m.
peterzuur,, o.
to Nitrify, v. a. In salpeter veranderen. * — , zie Nocturii.
Nocument , s. veroud. , Kwaad, Nadeel, o.
Nitrite, adj. Salpeterachtig zunr.
Nocuous , adj., zie Noxious.
Nitrogen, s. Stikstof, yr., zie
Nitrogeneous, adj. Van stiksti; —gas, to Nod, v. n. (Met het h000fd)knikken.
* Knikkei,lien (van sli,,ap); to Stikgas, yr. *—,Salleter yes; tbrengende.
Nitrometer , s. Stapetertneter,, vs
AT , Toeknikken. Aanm. Bit vrocgere
hedendaagsche ;reit
schrifvers en ook
Nitromuriatic, adj.,zie Nitric and muriatic
—, v. a.
combined.
men oak to Nod TO ann.
Wenktn.
Knikken.*
Nitrous, adj. Salpeterachtig.
Nitry, adj. GAY , zie Nitrous.
Nod, s. Knik (n.et het hoofd),
Nittily, adv., z ;e Nitty.
Nodated, adj. Knoestig.
Nitty, adj. Luizig.
Nodation, s. Knoestsgheid, yr. *
5
Nival, adj. weinig gebruik. , Besneettwd, Knoet qgniaken, o.
Vol sneeuw.
Nodden, adj. Tnomst,N, Gebogen.
Nodder,, s. Die knskt of knikkebolt.
Nivous, adj. Sneeuwachtig.
Nizy, s. gemeen,B/oed, Onnoozele hals,m. N-)cldie, s. Bol, Kop, tn.
No, ad v. ltTeen.*—, adj. Geer; ; — one, Noddy, s. Onnoozele bleed. * —
(none,)/Viet ecn ; —shies, Geene sate- ecn vi gel, die zich ligt lane vangen ,Witpen ; — more, Nets nicer.
kop ,
* —, eels oud kaartspel.
Node, s. Knobbel , Knoest,
Nob, s. scherts., Hoofd , o , Knikker,
to Nobilitate, v. a. Adelen , In den adel- Nodose , adj Knoestig.
stand verheffen,
Nodosity, s. Knoestigheid, yr,
Nodous, adj. Knoestig.
Nobiliration, s.
vs.
Nobility, s.
Nodular, adj. Knoestachtig.
,
*
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Nodule, s. Knobbeltfe,
Noduled, adj. Knobbelig.
Nog, s., zie Noggin.
Nog, s. Schudstok , m. *
scheepsw. ,
Nagel in de zstukken, or.
Noggen , adj. veroud., Hard, Ruw.
Noggin, s. Drinkbekertje , o.
Nogging, 3. Rigchelwant, (d. i. wand
of muur van rigcheh met steepen in de
tusschenruirnten,) on.
Noiance, zie Novance.
to Noie, zie to Noy.
Noious, zie Noyous.
Noise , s. Geluid.* —,Geraas.*
Ru, veroud,, Conmoer,, Gerucht. *
cert; ook Orkest , o.
to Noise, v. n. Geraas maken. * —, v.
a. Ais een gerucht verspreiden; i.) to
.ABouT,Verspreiden; 2.) TO-ABROAD,
Overal verspreiden.
Noiseful, adj. DRYDEN, Luidruchtig.
Noiseless, adj. Sell.
Noisemaker, s. Rumoermaker, m.
Noisily, adv. , zie Noisy.
Noisiness, s. Luidruchtigheid, vr.
Noisome, adj. (Noisomely, adv.) Schadelft* , Verderfelijk. * —, Hinderlijk,
;—
Walgellik of Hinderlvk voor.
Noisomeness , s. Schadelilkheid. *
Walgelijkheid, yr.
Noisy, adj. Luidruchtig. * —, Geraasmakend.
Nolens-volens, adv. Tegen wil en dank.
Noli-me -tangere , s. Kruidf e-roer-miiniet , o.
Nolition, s. (tegenst. van Volition ,)
Onwilligheid, yr.
, s., zie Noddle.
Nomad .,_adj. Met z'n vee rondtrekkend.
* Herdervolk, o. * lemand van
zulk een yolk.
Nomadic, adj., zie Nomad, s., waarboven het de voorkeur verdient.
Nomancy, s. waarzeggen uit de letters
van iemands naam, o.
Nombles, s. p1. Ingewand van een
p ert, o.
Nombril, s. Navel (van een schild), on.
Name, s. in de algebra, Lid, Deel , o.
Nomenclaror, s. m. , & Nomenclarress,
s. f. Die eene naamlijst vervaardigt.
Nomenclature , s. Naamlilst , yr.
Nomial, s., zie Nome.
Nominal, adj. In naam , Naarn . . *
a., zie Nominalist.
Nominalist, s. een wilfgeer,, die unman en

warden als de eenige voorwerpen van
kennis aanziet , Nominalist, tn.
to Nominalize, v. a. ongebruik., In eels'
naam veranderen.
Nominally , adv. In naam.
to Nominate , v. a. Benoemen.
Nominately, adv. SPELMAN Namelijk.
Nomination , s. Benoeming, vr. *
Regt van benoeming, o.
Nominative, s. in de spraakk., Rerste
naamval , Nominativus , m. * attj.
Noemend.
Nominator, s. Benoemer, ns.
Nominee, s. Benoemde, m.
Nomothetic, Nomothetical, adj. Wetgevend.
NON , in zamenstelling gebruikelik om
het gemis van eenzge hoedanigheid
aan to duiden.
Nonability, s. Onvermogen, o.
Nonage, s. lYlinderfarigheid , yr.
Nonaged, adj. Minderjarig, Onmondig.
Nonagesimal, adj. 1Vegentigsre. *
, s.
Negentigste graad, m.
Nonagon, s. Negenhoek, m.
Nonce , s. veroud. of gemeenz., Dos! ,
Oogmerk , o.
Nonchalance , s. Onverschilligheid,
digheid, yr.
Nonclsim , s. Verzuimde-aanspraak , yr.
Noncompliance , s, Onwilligheid, yr.
Non-compos-mentis, adj. Nies L* zfin
verstand.
Nonconducting, adj. Niet geleidend.
Nonconductor, s. Niet-geleider, tn.
Nonconformist, s. Oninschikkellike. *—,
.elfgescheidene, Nonconformist, m.
Nonconformity. , s. Onovereenkomstigheid.
* — , Afwsjking van de heerschende
kerk, yr.
Nondescript, adj. Net beschreven, Nog
onbeschreven. * s. nat. hist. , Nog
onbeschrevene plant, steensoort , enz., yr.
None, pron. (sing. and pl.) Geen, Geene , Niemand, Niets. Oulings
gebruikte men het voor een klinker in
plaats van No.
Nonelectric, adj. Nies electriek. *
s. Onelectriek ligchaam, o.,Geleider,m.
Nonentity, s. Niet bestaan, o. *
Nies
bestaande zaak, yr., Onding, o.
Nones , s. pl. een dag in den Rum. alm.,
negende dag voor de ides, d. de zevende dag van maart , mei , julij en October, en de viffde der oyerigemaanden.
Nonesuch, s. Onvergeligalijk ding, a.
*
een appel, Non-pareil,
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Nonexistence, s. Niet-bestaan , o.
Nonillion, s. Millioen van de negende
magt, Nonillioen , o.
Nonjuring, adj. Geenen eed doende.
Nonjuror, s. Iemand, die den eed van
getrouwheid aan het huis van Hanover
weigerde.
Nonnaturals, s. pl. bij geneesk., dingen,
Welke voor de menschenslechas under zekereomstandighedenheilzaam fl verderfelijk worden: inch;, eten en drinkers,
slapen en waken, beweging en rust, verstopping en open lie, en de hartstogten.
Nonny, zie Ninny.
Nonobservance, s. Niet-waarnemen, Verzuim , o.
Non-obstante, adv. Desniettemin, Evenwel. * —, s. Voorwaarde, yr.
Nonpareil , s. Onyergelijkeliik, o. * —,
eene drukletter, Nonpareil, yr. *— ,
een appel, zie Nonsuch.
Nonpayment, s. Wanbetaling , yr.
Nonplus, s. Verlegenheid , y r.; to Be
at a —, Verlegen staan , Ari et weten wat
men doen zal.
to Nonplus, v. a. Verlegen waken , Tot
zwijgen brengen, Den mond stamen.
Non-pros. , s. Staat van een regtsgeding,
wanneer de aanlegger het pieces niet
doorzet, m.
Nonresidence, s. ilfwezigheid, yr.
Nonresident , adj. Afwezig. * —, s. Iewand , (inzond. geestelijke,) die niet
woent op de plaats, vaar z#n ambt is.
Nonresistance, s. Lijdelijke of Blinde
, yr.
sistant, adj. Blindelings gehoorNonresistant,
re
Non
zamend.
Nonsane, adj. Niet bij ziin verstand.
Nonsense, s. Onzin, m. * — , Beuzeling , y r. meerv.
Nonsensical, adj. (Nonsensically, adv.)
Ongerijmd.
Nonsensicalness, s. Ongerndheid, yr.
Nonsensitive, adj. Ongeyoelig.
Nonsolution, s. Niet-oplossing, yr.
Nonsolvent , adj. Buiten ctaat ow to betalen, Insolvent. * —, s., zie Insolvent.
Nonsparing, adj. Niet sparend , "liverwoestend.
Nonsuit, s. Laten varen van een preces
door den eischer,, Intrekken van den
eisch, o.
to Nonsuit, v. a. in regten , Den eisch
ontzeggen.
Nonusance, s. Niet-gebruiken , o.
ENG. A. I) JTCH DICT.
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Nonuser, s. BLACKSTONE , Niet ge.
bruiken, 0.
Noodle, s. Onnoozele hal s, m.
Nook, s. Hoek , m.
Noon , s. Middag, m. ; fig. in de dichtk:.
— of night, Middernacht, m. * —,
adk. Zuidelijk.
Noonday, s. Middag, tn. * — , adj.
Zuidelijk.
Nooning, s. Middagverversching. * —,
Middagrust , yr.
Noonrest, s. 1VIiddagrust , yr.
Noonstead , s. Stand der zon op den
middag, m.
Noontide, s. illiddagtild , ni. * — , adj.
Zuidelijk.
Noose, s. Strik , m.
to Noose , v. a. Strikken.
Nope , s. , zie Bulfinch, Redtail.
Nor, conj. Nock.
Normal, adj. Loodregt. *— , Regelen of
Eerste beginselen letrende, Lager.
Norman , s. scheepsw., IC,ttekop in het
braadspil, m.
Norroy, s. titel van den derder wapenkoning.
North, s. Noorden , o. * — , adj. Noord,
Noordelijk.
North-cape, s. Noordkaap, yr.
Northeast, s. Noordoosten, o. * —, adj.
Noordoostelijk.
( noorden.
Northerly, adj. 1Voordelijk , Naar het
Northern , adj. Noordelifk, In het noorden.
Northernly,, adj. veroud. , zie Northerly.
Northing, s. Verschil van lengte bij het
noordwaarts zeilen, yr.
North-lights, s. p1. Noorderlicht, o.
North-north-east, s. Noordnoordoost , a.
* —, adj. Noordnoordoosteliik.
North-north-west, adj. Noordnoordwest,
o. * —, adj. Noordnoordwestelifk.
Northpole , s. Noordpool , yr.
Northsea, s. Noordzee, yr.
Northstar, a:- Noordster,, Poolster, yr.
Northward, adj. & adv. Noordelffk,Noordwaarts.
Northwards, adv. AToordwaarts.
Northwest, s. Noordwesten , o. *—, adj.
Noordwestel,:fk.
Northwincl, s. Noordewind, m.
Nose, s. None, m. ; to Put one's — out
of joint, Iemand bij ten' ander' onderkruipen.
to Nose, v. a. Ituiken ; fig. Het hoofd
biedeo. *.--, V. Is. SHAKSP. , Pogchen,
Snoeven.
38
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Nosebag, s. Montlzak (van een paard), m.
Noseband, s. Neusband,
Nosebleed, s. Gerw, vr.
Nosed, adj. Geneusd , Neuzig:
Nosegay, s. Ruiker, tn.
Noseless , adj. Zonder neus.
Nosestnart , s., zie Nasturtium.
Nomchrill, s. SPENSER, zie Nostril.
Nosle, s. Neus ,
, Linde, o. Tuit,
pijp, yr.
Nosological, adj. Ilan de ziekteleer.
Nosologist, s. Ziektekenner,, tn.
:deer , vr.
Nosology, s.
Nosopoetic, adj. ARBurHivoT , Ziekte
woorzaiend.
Nostril , s. Neusgat, o.
Nostrum, s. Geheim middel. * , Kwakzalversmiddel, o.
Not, adv. Niet.
Notable , adj. Merkwaardig , Aanmer,* s. veroud., Merkwaardige
persoon, tn, of zaak , vr. * —, weleer in
Prankrijk, Notabele , Afgevaardigde,m.
Notable, adj. Zorgelvk Zorgyuldi
Huithoudeloek.
Notableness, s. Merknaarcligheid , yr.
Notableness, s. Zorgelijkheid , Huishoudelijkkeid.
Notably, adv., zie Notable.
Notarial , adj. Notarliel,
Notary, s. Notoris , tn.
Notation, s. ilanteekening Opteekefling, yr.
Notch, s. Kerf, Keei) , yr.
to Notch, v. a. Inke ryen , Inkepen ; to
OVER, Bekerven of Kepen (me;, WITH).
Notchweed, s., zie Orach.
e. Ne wo te , SPENSER, zie
N'ote ,
Know-not; Couldnot.
Note, s. muzifknoot , of aanteekening,
Noot , y r. * — , Banknoot, y r. * —,
Briefje, Wisselbrieff e , o., Assignatie,
y r. * — , Briefje, * —, Taken,
o. , als : A — of interrogation, Een
vraagteeken. *—, Aanzien, o., 1Vaam,
to N ,,e , v. a, Oprnerken. *
Aanteekenen. * , Betichten. * —, in de mu, 07 noten zetten ; I.) to — DOWN,
Opteeke , en, Opschriiven; 2.) to — OF
FOR, Be,chulthgen of Beticaten van ;
3.) tO — WITH, Teekenen met.
Notebo >k, s. Aanteekenboek , o.
Noted, adj. Beroemd , Vertnaard, yr.
Notedly, adv. SHAKSP. Met kennis ,
Zeer
Notedness, s. Vermaardheid , Beroemdheld, yr.

NOTE
Noteless, adj. Onmerkbaar,Onbelangrijk.

Noter, s. Die noten schriffl, enz. , zie to
Note.
Nothing, s. Niets, c.
, yr.
Nothingness, s.
Notice, s. Opmerkiug. * — Kennisgeving , Kennis , yr.
to Notice , v. a. Opmerren.
Noticeable, adj. Opmerkelijk. aging, yr.
Notification , s. Kennbgeving , ,lanzegto Notify, v. a. Berigten , Aanzeggen ;
to — To, Berigten of Mededeelen aan.
Notion, s. Denkbteld , 0. * —, ^Vleessing,
Gevoelen. *
SOAKS?. , Vet stand, o.
Notional, adj. Denkbeeldig , Ingebeeld.
Notionaiity, s. GLANVIL, Inbeelding, yr.
Notionally , adv., zie Noticnal.
Notionist , s. bish. HOPKINS , Phantast,
Droorner,, m.
Notoriety, s. kuchtbaarheid, Blijkbaar.
held , Bekendhtid , vr.
Notorious, adj. (No r orioncly, adv.)
Ruchtbaar , Blijkbaar, Wei eidkundig.
Notoriousness s. Rt:chtbaarheid , yr.
Nott , adj. CHAUCER , Glad, Geschoren.
to Not, v. a. STOWE , gnippen
knippen , (met eene schaar ,) Scheren.
Notus, s. Zuidewind , n.
Notwheat, s. Ongebaarde tarwe, yr.
Notwithstanding, conj—Nieuegenstaande,
Nought, s. Niets, o. ; to Set at—, Minachten , Verachten.
Noul, s. SPENSER , Kruin, (des !molds, )
y r. * —, "hold, o.
Nould, SPENSER, (Ne would, e.) zie
Would no:.
Noun , s. in de spraakk. , Nramwoord, o.
Nourice, s. SPENSER, Mitt, y r. Aanm.
Bsl SHAKSP. Pont bet onder de gedaante
INT(}urish ergens voor.
to Nourish, v. a. Voeden ; fig. Aanstoken , Aanhitsen. * —, Opkweeken , Opvoeden ; I.) to — UP, Opvoeden ; 2.) to
— WITH, Voeden met. v. n. ongebr.,
Voedsel krsjgen.
Nourish, s., zie Nourice.
Nuurishable , adj. Door voeding vatbaar.
Nourishment, s. Voedsel , o.
to Noursle, v. a. SPENSER , zie to Nuzzle.
Noursling, zie Nursling.
Nouriture , s., zie Nurture.
Nous, s. Verstand , o. , Ziel , yr.
Novacu lite, s. Scheermessteen,Oliesteen,m.
Novatian , s. lid eener sekte in de 3. eeuw,
Novatiaan,

Novation , s. Nieuwigheid.*—, Invoering
van iets nieuws , yr.

NOVA
Novator, s. Invoerder van eenige nieuwigheid, m. , zie Innovator.
Novel , adj. Aieuw,, Niet van den ouden
Pijd. * —, s, Verhaal , o , Roman, in.
*—, veroud., zie Novelty.
Novelism , s. ongebruik., zie Innovation.
Novelist, s. , zie Noveller. *—, TATLER , Nieuwsschrijver. * —, thans,
.R.ornanschrifver,, m.
to Novelize, v. a. ongebruik., Vernieuwen.
Noveller, s. veroud., zie Innovator.
Novelty, s. Nieuwheid. * — ,Nieuwig(yr.
held, y r.
November,,s. November, tn., Slagtsnaand,
Novenary,, s. Negental, o. * — , adj.
Tot het getal negen behoorende, Negentallig.
Novennial, adj. Elk negende jaar of Om
de negen jaar plaats hebbende.
Novercal, adj. Stiefmoederloik.
Novice, s. Nieuweling , m. * —, Kloosterling in het proefjaar, Nieuweling ,
no. en yr.
Noviciate, s. Proefjaar(inkloosters), o.
*—,Leertijd,m.*—,ADDisoN,zieNovice.
NOVitiOUS , adj. ongebruik., Nieuw nit_geyonden.
Novity, s. ongebruik., Nieuwheid, yr.
Now, adv. Nu; — and then, Nu en dan;
Just —, Zoo even. * —, conj. als: If
this be true , he is guilty, — it is true,
therefore -he is guilty , Indien dit waar
zil, is hij schuldig ; nu is he: waar, dos
is hij scholdig. * —, s. dicht., Ttgenwool-dig oogenblik, o.
Nowadays, adv. Heden ten doge.
Noway, Noways, adv. Op geenerlei wijze.
Nowed, adj. - in de wapenk., Geknoopt,
Gevlochten.
Nowel, s. veroud., Kersdag , tn.; van
bier: Vreugdegeroep op kersmis,o4van
bier bij CHAUCER : Vreugdekreten, m.
meerv.
Nowhere, adv. Nergens.
Nowise, adv. Op geenetlei Wij:Ze;
Noxious, adj. Schadelijk ; — TO, Schadelijk voor.
Noxiously, adv. Schadelijk, Nadeelig,
Verderfelijk,
Noxiousness, s. Schadelijkheid, yr.
to Noy, v. a. SHAKSP., zie to Annoy.
Noyance , s. SHAKSP., zie Annoyance.
Noyau , s. eene krachtige hartsterking.
Noyful, adj. veroud., Schadelijk.
Nozle , s. Snuit, rn., zie Nosle.
to Nubble, v. a. Knuffelen.

NUB!
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Nubiferous, adj. Wolken brengende.
to' Nubilate , v. a. ongebruik., Met wolken overtrekken.
Nubile , adj. Howbaar.
Nuciferous, adj. Noten voortbrengend.
Nucleus, s. Kern, (inzond. van eene
staartster ,) yr.
Nudation, s. Ontblooting, yr.
Nude, adj. Bloot. * —, in regten, Nul,
Krachteloos.
Nudity, s. Naaktheid , yr.
Nuel , zie Newel.
Nugacity,, s. Beuzelachtigheid, yr.
Nugation, s. BACON, Beuzelen, o.
Nugatory, adj Beozelachtig.
(yr.
Nuisance, s. Belemmet ing, Benadeelidg ,
Ntil , adj. in regents, Geen.
Null, adj. Nol , Nietig, Krachteloos. * —,
s. veroud., Nietigheid, yr.
to Null, v. a. Vernietigen.
Nullibiety,, s. ongebruik., Nergens aanivezig zsjn , 0.
Nullifidian, adj. ongebruik., Oneerlsjk,
Ontrouw.
to Nullify, v. a. Te niet doen, Vernietigen.
Nullity, s. Nietigheid, yr. *—, Nietbestaan , o.
Numb, adj. Verstijfd. *—, Verstivend.
to Numb, v. a. Verstilven, Doen y erstilven.
Numbedness, s. Verstilldheid, yr.
Numb-eel, s. Beefaal , m.
to Number, v. a. Tellen, Optellen.
Number, 's. Getal, o., Hoeveelheid, vr.
* — , Anneal, o., Menigte. * — ,
Maat , Rekenkunstige evenredigheid ;
van daar ook : Voetmaat , Dichttnaat,
yr. * —, Nommer, o. * —, Een, vr.
Numberer, s. Teller, m.
Numberful, adj. ongebruik., Taira.
Numberless, adj. Talloos.
Numbers, s. pl. vierde boek van Mozes ,
Numeri.
Numbles , zie Nombles.
Numbness, s. Verstifdheid, yr.
Numerable, adj. Telbaar.
Numeral, adj. Getallig; A—letter, Eerie
talletter, Getalletter, y r. * —, s. T,Iletter,, yr.
Numerally, adv. Naar het getal.
Numerary, adj. Tot zeker getal behoorende.
Numeration, s. Telling. *—, Telkunct . yr.
Numerator, s. Teller, (biz. ook in de
rekenk.,) tn.
Numeric, Numerical, adj. (Numerically,
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NINE
, In getal
Numerist, s. BROWN , Teikunstenaar,
Numerosity, s. ongebruik., Talrükheid,
* , Redekunstige evenredigheid, yr.
Numerous, adj. (Numerously, adv.)
Redekunstig evenredig.
Talrifk. *
Welluidend.
*
Numerousness, s. Talrikheid. *
yr.
Numismatic, adj. Van de penningkunde.
Numismatics, s. pl. Penningkunde, or.
Numismatologist, s. Penningkundige, 9B.
Numismatology, s. Penningkunde, yr.
Nummary, adj. list geld betreffende.
Nummular, adj. ongebr., zie Nummary.
Nummulite, s. Veesteend overbliffiel van
eene platte schelp , o.
Numps, s. Hale, Bleed , Sul, Sukkel, en.
Numskull, s. Domkop Onnoozele bleed,
boerr., Hoofd, o.
711. *
Numskulled, adj. Dom , Onnoozel.
Nun, s. Non , yr. *—, zie Blue titmouse. *—, eene duff, Nonnetfe, o.
Nunchion, s., zie Luncheon.
Nunciature, s. Nuntiusschap, o.
Nuncio , s. Nuntius , (d. bode van den
pans). *— , Afgevaardtgde , Bode, m.
to Nuncupate , v. a. BARROW , Openlifte
verklaren.
Nuncupation, s. 1VIondelinge verklaring,
Noeming , yr.
Nuncupative , Nuncupatory , adj.. Bij
plegtige aanzegging, P legtig aanzt ggend.
* — , Blondeling.
Nundinal, Nundinary, adj. Tot cease kermis behoorende , Van eene math,
to Nundinate, v. a. COCKERAM, Op markten of kermissen koopen en verkoopen.
Nundination, s. Handelen op markten en
kermissen, o.
Nunnery, s. Nonnenkloocter,, o.
Nuptial, adj. Het huwelijk betreffende,
fIuweliths
Nuptials, s. pl. Huwelifle, Huwelasfeest,
o.,Bruileft, vr. Aanm. Slechts bifSHAKSP.
kont het enkelv. Nuptial veer.
Nurse, s. Min Minne, Voedstertnneder,
Zoogster. * , Baker. * Ziekenoep,,sster,, vr. * —, met verachting,
Grootje , Besje, o., Oude totebel, vr.
to Nursc, v, a. Opvoeden, Opkweeken.
* — , ,Ills minne zogen , Minnen. * ,
('in eene ziekte) Oppassen. * —, Koesteren, Voeden, Kweeken.
Nurse-child, s. Veedsterling , m. en yr.
Nurse-maid, s. Kindermeid, yr.
Nurse-pond, s. Pootvifver,, M.
adv.) Getallig. *

Nurser , s. SHAKSP., Kweeker,, m. , zie

Nurse.
KweekNursery, 6. Opkweeking. *
school. * — , Kweckerif, vr.
Nursling, s. Voed,terkind, o. (o r.
Nurture , s. Voedsel , o.*—,Opkweeking,
to Nurture, v. a. Opkweeken, Opvoeden.
Nusauce, S. BLACK3TONE, zie Nuisance.
to Nustle, zie to Nuzzle.
to Nut, v. a. & n. Nuten zoeken ofplukken.
scizeepsw. , Neu;
Nut, s. Noot. *
—, aan ratter( van het anker), vr.
werk , Rondsel , o.
Neigen,
0.
*
SchoenNatation, s.
meting(van de as der aarde),Nutatie,vr.
Nutbe e t le , s. een kever, Notenkraker,
Nutbone, s. Schipbeen , o.
Nutbrown, adj. Bruin als eene nose.
Nutcrackers, s. pl. Notenkiaker, m.
Nutgall , s. Galnoot , vr.
Nuthatch, Nutjobber, s. eon vogel , Notenkraker,, m.
Nuthook, s. Noothaak, In. * —, ten
tilde van SHAKSP., zie Pilferer, of, vol.
gens anderen, Catchpole. (yr.
Nutmeg, s. Muskaatnoot , Notemuskaat,
Nutoil, s. Nootolie , yr.
Nutpeach, s. Noetperzik , yr.
Nutpecker, zie Nuthatch.
Natrication, s. BROWN, Voeding , vr.
Nutrient, adj. Voedend. * —,s.Voedingsmiddel , o.
Nutriment, s. Voedsel o.
Nutrimental, adj. Voedend.
Nutrition, s. Voeding, y r.
Voedsel, o.
Nutritious, Nutritive, adj. Voedend.
Nutriture i s. HARVEY , Voedende hoedanigheid , vr.
Nutshell, s. Notendop , en.; fig. Not a —,
Niets hoe genaamd.
Nutting, s. Notenplukken , o.
Nuttree, s. Noteboom , m.
to Nuzzle, v. a. In een' strik van en,
Strikken. * Ringen (een varken,
am het wroeten to beletten). * — ,Wroeten , Oniwroeten. * — , Met den neus
in den grondwroeten(gelfik een varken)
ask: Snuffelen. * — 5 Zich Krutpen ; I.) to — ALONG, Voortsnuffelen ;
2.) tO -- BEHIND, Achteraan komen snuf:
) The child nuzzles IN the bosom
fofelen;
the mother, Het kind vlilt zich aan
den boezem der weeder.
to Nuzzle, v. a. Opkweeken, Opvoeden
Opfokken.

Nyctalops,

s.

Iemand die(volgensfh p -

POCRATES) het best bfi nacht ziet ; of

NYCT
(volgent GALENUS) NY dag good Vet
dock bid nacht blind is.
Nyctalopy, S. eene oogziekte van den
Nyctalops.
Nye, s. Nest vol of Brood (4v. fazanten), o.
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Nymph, s. Nimf, yr. *---, zie Nymphs.
Nympha , s. Popfe (van insecten), o.,
zie Chrysalis.
Nymphish, adj. DRAYTON , Nimfachtig.
Nymphlike, adj. Nimfachtig.
Nys,(ne is, SPENSER,)Zie Not is, None is.

— -Go 0-0-0- cam

O.
0
0, s. de letter, 0, yr.
0 ! interj. 0!
Oad, s. B. joNsoN, zie Woad.
Oaf, s. volgens het bijgeloof,Wisselkind,
o.; van bier : Dommerik , Stumper,,Onnoozele blood, m.
Oafish, adj. Dom, Onnoozel.
Oafishness, s. Domheid, Onnoozelheid, yr.
Oak, s. Ell, m. * —, Eikenhout , o.
Oals-apple, s. Galnoot , yr.
Oakbark, s. Eikenschors , Eek , vr.
Oakcleaving, adj. Eiken klievend.
Oaken, adj. Eiken.
Oakenpin, s. soort van harden appel.
Oakevergreen , s., zie Ilex.
Oakfarn, s. Eeken yaren , yr.
Oak-grove, s. Eikenboschje, o.
Oak-leather, s. Eikenkampernoelje , yr.
Oakling, s. Jonge eik , (Heester,) m.
Oak-tree, s. Eikenboom, tn.
Oakum, s. Werk , (Pluksel van touw,) o.
Oaky, adj. Hard als eikenhout.
Oar, s. Roeiriem, Riem, Roeispaan ,
Roeilap, m., zie Paddle.
to Oar, v. a. & n, Roeijen.
Oary, adj. In de gedaante van roeiriemen, Riemvormig.
Oasis, s. (pl. Oases,) Vruchaare streek
in eene woestijn, Oasis, yr.
Oast, s. Hopeest , m.
Oat, s. Haver, yr., dock in dozen tin
is Oats, pr.' alleen in gebruik. * — ,
MILTON, Herdersfluit , Schalivel , vr.
Oatbread, 6. Haverbrood, o.
Oatcake, s. Koek van havermeel , m.

OATE
Oaten, adj. Van haver. * — , Haver
dragende.
Oatencake, zie Oatcake.
Oath , s. Eed, tn.
Oathable , adj. •SHAKSP., Geschikt om eon'
eed to doen.
Oathbreaking, s. Eedbreuk , vs.
Oatmalt, s..Havermout , o.
Oatmeal, s. Havermeel, o. * —, zeker
kruid, Vossenstaart, tn.
Oats, s. pl. Haver, vr.
Oatschaff, s. Haverkaf, o.
Oatthistle , s. Haverdistel , vr.
to Obamb'ulate , v. n. ongebr., Omwandelen.
Obambulation , s. Omwandeling, yr.
Obbligato , zie Obligato.
Obcordate , adj. Omgekeerd hartvormig.
Obdormition, s. Diepe slaap , m.
to Obduce, v. a. Overtrekken; to-OVER,
Trekken over.
to Obduct , zie to Obduce.
Obduction, s. Overdekking, vr.,.
Obduracy, s. Verhardheid, Hardnekkige
snoodheid, Verstoktheid, yr.
Obdurate, ad j". Verhard , Hardnekkig in
snoodheid, Yes-stoke; — AGAINST , Perstoke tegen, Ongevoelig voor.
to Obdurate, v. a. ongebr., zie to Obdure.
Obdnrately, adv., zie Obdurate, adj.
Obdurateness, zie Obduracy.
Obduration s. ongebr., Verharden , o.
to Obdure , v. a. Verharden; fig. Verstoke makers. (snoodheid.
Obdured, adj. Verhard, Hardnekkig in
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Obduredness , s. Verstoktheid , vr.
Obedience, s. Gehoorzaamheid, yr.
Obedient, adj. Gehoorzaam.
Obecliential , adj. Naar de regelen der
gehoorzaamheid.
Obediently, adv. Gehoorzaam.
Obeisance , s. Bulging, Pligtpleging door
hoofd- of kniebuiging, vr.; to DO---TO,
Buigen voor.
Obelisk , s. Obelisk, Gedenknaal yr.
*— , bij drukk., Kruisje (t ), o
Obeliscal , adj. Obeliskvormig , Spits toeloopend.
to 01, equitate , v. n. COCKERAM Rand
Obequitation s. ongebr., Rondrijden, o.
Oberration , s. ongebr, Rondzwerven, o.
Obese, adj. Vet, Vleezig.
Obeseness, Obesity', s. Vetheid, Vleezig
held, vr,
to Obey, v. a. Gehoorzatnen. Aanm.
sommige oudere schriivers komt het als
v. n. voor, gevolgd van TO.
Obeyer, s. Die gehoorzaamt.
to Obfirm, v. a. bish. HALL, Versterken
(in een voornernen).
to Oufirmate, v. a. ongebr., zie to Obfirm.
to Obfuscate, v. a. Verdonkeren ; fig. In
de schaduw stellen,
Obfuscate, adj. BURT n N, Verdonkerd.
Obfuscation, s. Verdonkering , yr.
Obit, s. Lijkdienst , y r. *—, Dood, m.;
Post — Na het overliiden.
Obitual , adj. Tot de leeplegtigheden behoorende.
Obituary , s. Doodboek , Register der over
ledenen , o. *—, adj. Betrekkelijk sterf
gevallen.
to Object, v. a. Tegenwerpen ; to-AGAINST or TO , a.) lemand iets tegenwerpen ; b.) lets tegen iemand inbrengen , lets tegen iemand aan to merken
hebben; c.) lemand iets verwijten.*—,
v. n., ale : to — To , Tegenwerpingen
maken op of tegen.
Object, adj. veroud., Tegengeworpen.
Object , s. Voorwerp. * —, Voornemen ,
Doel. * —, in de spraakk., Voorwerp,
o., Beheerschte naamval, m.
Objectable, adj. veroud., zzeObjectionable.
Objectglass , s. Het meest van het oog
verwijdet tie glas eens verrekijkers , Objectief glas, 0.
Objection, s. Tegenwerping , yr.; Ifyou
have no —, Zoo gij er niets tegen hebt.
* -- , Beschuldiging, y r. *
slag , m.

OB.JE
Objectionable , adj. Waarop tegenwerpin•
gen to maken z , Berispeltjk.
Objective, adj. Voorwerpelifk ,Objectief.
* —, in de spraakk., Beheerscht; — case,
(fief.
Beheerschte naamval , m.
Objectively , adv. Voorwerpelijk , Objec•
Objectiveness, s. Voorwerpelijkheid , yr.
Objector , s. Tegenwerper,, tn.
to Objurgate , v. a. Bekijven.
Objurgation , s. Berisping, yr.
Objurgatory, adj. Berispend.
Oblate, adj. Platrond.
Oblation, s. Offer, o., Offerande , yr.
to Oblectate , v. a. Verlustigen, Vermaken , Verrukken.
Oblectation , s. Vermaak , Genoegen , o.
to Obligate, v. a. Verpligten,Verbinden.
Obligation , s. Verpligting , Gunstbewijzing. * — , Verbindtenis , vr. *— ,
(lbligatie, yr.
Verbandbrief,
Obligato , adj. & adv. in de toonk., 0bligaat.
Obligatory, adj. Verpligtend, Verbindend ; — ON, Verpligtend voor.
to Oblige , v. a. Verpligten (tot dankbaarheid door eenig dienstbetoon of wet).
Verpligten , Noodzaken;
to, a.) Verpligten tot; to Be obliged TO
one, flan iemand verpligt zijn (voor
lets, FOR a thing) ; b.) Verpligten of
Noodzaken om te ; 2.) to—one WITH
a th ing , lemand met iets verpligten.
Obligee , s. Degene , die eeneverbindtenis
heeft aangegaan, Schuldenaar,,
Obligement , s. Verpligting, y r. Aanm.
Het begin: te vet ouderen.
Obliger,, s. Die verpligt.
Obliging, adj. Verpligtend, Beleefd; TO , Verpligtend jegens.
Obligingly, adv. Verpligtend,•Vriendelijk.
Obligingness , s. veroud., Verbindende
kracht , Noodzakelijkheid. * — , titans,
Verpligtendheid , Beleefdheid, yr.
Obligor, s. Iemand, die een' anderen
(obligee) tot iets verpligt, b. v. Schuldeischet , m.
Obliquation, s. NEWTON, zie Obliquity.
Obl i que, adj. ( Obliquely, adv. ) Schuin,
Schuinsch. * —, Zijdelingsch. * ,
in de spraakk., Verbogen.
Obliqueness, Obliquity, s. Schuinschheid.
* —, "'freeing van goede zeden, yr.
to Obliterate, NT. a. Uitwiscchen.
Obliteration , s. Ultwissching , yr.
Oblivion, s. Vergetelheid , vr.
Oblivious, adj. Vet getelheid veroorz-skende. * , Vergeetachtig.

OBLO
Oblocutor, s. veroud., Tegenspreker, m.
Oblong, adj. Langwerpig. * , s. Langwerpig ding , o.
Oblongly, adv. Langwerpig.
Oblonguess, s. Langwerpigheid, yr.
Obloquious, adj. ongebr., Lasterend.
Obloquy, s. 0 pspraak , Kwade faarn, yr.,
Laster, tn. * —, onge pas t, Schande, yr.
Obluctation, s. Weerstreven, o, Tegensparteling , vr.
Obmutescence, s. Verlies van hit spraakvermogen. * — , Verstommen. *—,Stilzwegen , o.
Obnoxious, adj. Onderhevig, Blootgesteld.
*
Berispelijk.
Obnoxiously, adv. Berispelijk.
Obnoxiousness, s. Onderhevigheid. *---,
Berispelekheid, yr.
Obnubilate , v. a. Met wolken overtrekken Bewolken, Verdonkeren.
Obnubilation, s. Verdonkering, yr.
Oboe, zie Hautboy.
Obole, s. be artsenemeng., Twaalfgreinen, volgens anderen: Tien greinen.
Obolus, s. naam eener kleine munt der
ouden. * —, een klein gewigt der ouden,
1/r van een 'Pasch drachma.
Obovate , adj. in de plantk., Omgekeerd
eivormig.
Obreption , s. Listige overval , tn.; fig.
Binnensluipen, o.
Obreptitious, adj.
verrassing gedaan
of verkregen.
to Obrogate , v. a. Herroepen,Afschafren.
Obscene, adj. (Obscenely ? adv.) Onzedeli& Oneerbaar, , Tegen de
kuischheid stredende. *
Stuitend, Walgelijk. * — , Ongeluk
voorspellend, Ongelukkig.
Obsceneness, s. Oneerbaarheid, yr.
Obscenity, s. Oneerbaarheid. * — Oneerbare daad. *—, Vuile taal , yr.
Obscuration, s. Verduistering. *—,Donkerheid, yr.
Obscure adj. Duister, Docker. *—, Duister, Niet bekend, Onaanzienlijk, Gering .
Duister, Niet ligt verstaanbaar.
to Obscure, v. a. Verduisteren, Donker
waken ; to — FROM, Verbergen voor ;
fig. Verduisteren , Minder aanzienlijk
waken. *—, Verbergen, Onbekend doen
bleven.
Obscurely, adv., zie Obscure.
Obscureness, Obscurity, s. Driisterheid,
yr., zie Obscure.
to Obsecrate , v. a. Smeeken.
Obsecration , s. Bede , Afsmeeking , yr.
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Obsequent, adj. Gehoorzaam.
Obsequies, s. pl. Lsjkdienst. *
Uitvaart , yr.
Obsequious , adj. (Obsequiously, adv.)
Beleefd, Dienstvaardig.*—,beSnmcsP.,
Tot eene lekdienst behoorende; van hier:
Treurig.
Obsequiousness, s. Beleefdheid, Dienstvaardigheid , yr.
Obsequy, s. B. JoNsoN, dock geheel buiten gebruik, Gedienstighei Gehoor..
zaamheid. * — , thans,Lijkplegtigheid,
yr; zie ook Obsequies.
Observable, adj. (Observably, adv.)0p•
tnerkelijk, Opmerkenswaardig.
Observance, s. Waarneming, *
opAchting,vr.,Eermerkzaamheid. *
hied , tn. *
Qpvolging , Naleving ,
y r. *
Reget , m., Voorschri ft, o.
* —, Kerkelek gebruik, o.
Observancy,, s. SHAKSP., zie Observance.
Observanda, s. pl. Waar to nemen Bingen , o. rneerv.
Observant, adj. Eerbiedig.*—, Slaafsch,
Kruipend. * —, Oplettend, 0 pmerkend;
- OF, a.) Opmerkzaam op; b.)Gehoorzaam aan ; c.1 Eerbiedig onstrent. *—,
s. SHAKSP., Slaafsche dtenaar. *—, een
monnik , Observant, m.
Observation, s. Waarnetning, Opmer.
king. * Waarneming , Ondervinding. * —, Waarneming, Nakoming;vr.
Observator, s. Waarnemer,, tn.
Observatory, s. gebouw tot sterrekundige
waarnemingen tngerigt , Observatoriurn, o.„Sterretoren , tn.
to Observe, v. a. Waarnemen, Opmerken , Ondervinden,Nakomen.*—,Aanmerken ; to ... TO , In acht nemen
omtrent. * — , v. n. Oplettend
Opletten; to — ON, UPON, Aanrnerkingen
waken op.
Observer , s. Waarnemer,, Opmerker.
* —, Die eenig voorschrift stiptelek
nakomt, tn.
Observing, adj. (Observingly, adv.) Oplettend.
to Obsess , v. a. Belegeren.
Obsession, s. Belegering , vr.
Obsiclional, adj,, als : An — crown , Eene
belegeringskroon; — army ,Belegeringsheir , o.
to Obsignate, v. a. Bezegelen,Bekrachtigen.
Obsignation , s. Bezegeling , yr.
Obsignatory, adj. Bezegelend, Bekrachtigend.
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veroud., Slagen, Ingang
Obsolescence, s. Staat van hetgene veroudert,
vinden.
Veroudering, yr.
Obtainable , adj. Verkrifgbaar
Obsolescent, adj. Verouderend.
Rom,
Obsolete, adj. Verouderd, In enbruik Yerkrijgbaar van.
Verkrijging
,
yr.
geraakt. *
in de plantk., Danker. Obtainment , s.
Obsoleteness, s. Verouderd zijn, In on- to Obtemperate, v. a. ongebr., Nakobruik geraakt zifn, 0., Veranderdheid,vr. men , Gehoorzamen.
,
Obstacle, s. Hinderpaal, Beletsel, o.; to Obtend, v. a. Tegenstellen. *
a.) An —AGAINST, Een beletsel tegen; eene tegenwerping of -verklaring in2.) to Be an—TO , Een beletsel zit); brengen.
Obtenebration , s. Verduistering, yr.
voor.
Obstancy, 5. B. JowsoN, zie Obstacle, Obtension , s. Inbrenging (eener tegenwerping of verklating), yr.
Obstruction.
Obstetric, adj. Verloskundig, Vroedkun- to Obtest, v. a. Smeeken. * —, v. n.
Protesteren ; to - AGAINST , Zich verdig.
Obstetrics, s. pl. Verloskunde, Vroed. klaren tegen.
DrinObtestation , s. Bezwering. *
kunde, yr.
to Obstetricate, v. n. Vroedkundige zifn, gends bede, yr.
De vroedkunde uitoefenen. * —, v. a. ObtrectaLion, s. Kwaadspreking , yr.,
Laster, m.
(eene barende) VerlOssen i, Bedienen.
Obstetrication , s. Vroedkundige hulp ter to Obtrude, v. a. Indringen, 0 tdringen;
to — something ow, UPON one, Iernand
verlossing, yr.
Obstetrician, s. Vroedkundige, Verlos- lets opdringen. * — , v. u. Zich inkundige, tn. en vr., Vroedmeester, tn., dringen.
Obtruder, s. Dieanderen lets opdringt.
Vroedvt ouw, yr.
Obstinacy, s. Ilardnekkigheid, Koppig- to Obtruncate , v. a. Verrninken.
Obtruncation , s. Verminking , yr.
held , yr.
Obstinate, adj. Hardnekkig , Koppis ; I.) Obtrusion , s. Opdringing, yr.
- AGAINST, IN, Hardnekkig b&, in; Obtrusive, adj. Indringend, Geneigd om
2.) - TO die , Volstrekt willende sterven. zich zelyen, of iets anders, can anderen op to dringen.
Obstinately, adv., zie Obstinate.
Obtrusively, adv.Opdringend, Indringend.
Obstinateness, zie Obstinacy.
Obsiipation, s. Verstopping, Verstopt- to Obtund , v. a. Verstompen , Stomp maken, Verdooyen.
held. *
Hardlijvigheld, yr.
Obstreperous, adj. (Obstreperously, adv. ) Obturation, s. Toesmering, Toestriling ,
Obturvor, s. naam toner dijspier.
Luidruchtig.
Obstruction, s. Verpligting, Verbindte- Obtusangular, adj. Stomphoekig.
Obtuse, adj. ( Obtusely , adv. ) Stomp.
nis , yr.
to Obstruct, v. a. Belemmeren. *
, * , Dof van geluid. * —,Dofgeestig,
Dof; Stomp.
Beletten , Verhinder en.
Obtuseness, s. Stompheid, yr.
Obstructer, s Die verstopt, belemmert.
, Ver.
Obstruction, s. Belemmering. *—, Ver- Obtusion, s. Verstomping. *
hindering, yr., Beletsel, o.; An — To, stomptheid, yr.
Een beletsel yoor. *—, bsj geneesk., to Obumbrate, v. a. Door schaduw docker waken, Beschaduwen.
Verstopping, yr.
Obstructive, adj. Verhinderend, Belem. Obumbration, s. Beschaduwing yr.
Obvention , s. Toe yallig tusschenkornende
merend ; — TO , Belemmerend your.
zaak, yr., Buitenkancje , o.
s. weinig gebruik., Vet-hindering, yr.
Obstruent, adj.Belernwerend,Verstoppend. Obversant , adj. BACON , Gemeenzaam.
Obstupefaction,s. Verstotnping (van geese- Obverse, adj. in de plantk., van sumhet kleinere einde
y ermogens), yr.
mige bladen,
s. Voornaar den stengel gekeerd. *
Obstupefacrive , adj. Geestverstompend.
to Obstupefy, v. a. ongebruik., Ver- zifde (eener munt), yr.
to Obvert, v. a. Naar jets toe keeren;
stompen.
to Obtain, v. a. Verkr;fgen, Bekomen, to - TOWARDS, Keeren naar, tot.
Vereveryen ; to-- FROM , Verktifgen of to Obviate, v. a. Ontmoeten. *—, Uit
Verwerven van. * , v. n. In gebruik den weg ruimen, Voorkomen.
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Obvious, adj. (Obviously, adv.) Klaar.. `Occurrent, adj. Voorvallend. *
s.
blijkelijk , Duidelsjk , In het o,g vallend.
veroud. , zie Occurrence.
Obviousness, s. KlaarblijkelliAheid, yr. Occurse, s. BURTON , zie Meeting.
Obvolate , adj. van bladen, Ingebogen.
Occursion, s. BOYLE , Ontmoeting, BotOccasion, s. Gelegenheid, y r.; prov. to sing , yr.
Take the—by the forelock, De gelegen- Ocean , s. Oceaan, m.*—, adj. Vanden
heid bif het haar grften. * Benoooceaan.
digdheid, yr., als : I have no— for it, Oceanic, adj. Van den oceaan.
Ik heb het niet noodig.
Ocellated, adj. Oogachtig.
to Occasion, v. a. Te weeg brengen, Ochlocracy, s. Regering van het gepesipel, yr.
Veroorzaken.
Occasionable, adj. BARROW, Dat veroor- Ochre, s. Oker,
zaakt kan worden.
Ochreous, adj. Okerachtig.
Occasional, adj. Nu en dan vootkomende Ochrey, adj. WOODWARD , Okeraehtig.
Toevallig.
of gebeurende.' *
Ochymy, s. een gemengd metaal.
Octachord , s. Speeltuig of Stelsel van
Occasionally, adv. Bij gelegenheid.
ache toonen, a.
Occasioner, s. Veroorzaker, en.
Occasive, adj. Dalend, Vallend,
Octagon 5 s. Achthoek,
Occecation, s. Verblinding, yr.
Octagonal, aj. Achthoekig.
Octahaedral, adj. Met ac t gelijke zijden.
Occident, s. Weston , o.
Occidental, adj. Westelijk.
Octahedrite s., zie Pyramidical ore of
Occiduous, adj. Irestelijk.
titanium.
Occipital, adj. Tot ,het achterhoofd be- Octahedron, s. AchtzOig ligchaam, a.
hoorende.
Octandrian, adj. Achtmannig.
Octangular, adj. Achthoekig.
Occiput, s. Achterhoofd , o.
Occision, s. Ombrenging , Slagting, Doo - Octangularness, s. Achthoekigheid , yr.
Octant, s. Achtstedeel van een' cirkel, a.
ding , vr.
Octave, s. Octaaf; (achtste dug na een
to Occlude, v. a. BROWN, Opsluiten.
kersfeest ;-ook : de week, die op een kersOccluse, adj. Opgesloten.
feest volgt). * —, in de waif/ OcOcclusion , s. Opsluiting, yr.
taaf, (tusschenruimte van acht toonen;
Occult, adj. Verborgen.
oolc: de Loon, die deze tusschenruimOccultation, s. Bedekking , yr.
, adj. Uit acht
Occulted, adj./ SHAKSP• 5 zie Occult.
te besNit,) yr. *
Occultness, s. Verborgenhcid,
bestaande.
Bezitneming,
yr.
bij
boekdrukk.,
Octavo, s. & adj.
Occupancy, s.
Occupant, s. Bezitnener,, tn.
Octavo.
to Occupate, v. a. BACON, In bezit Octennial, adj. Acht jaren durende, of
Alle ache jaren gebeurende Achtjarig.
nenien.
Occupation, s. Bezitneming. *—, Be- October, s. October, in., Wijnmaand, ye.
Octodecimal, adj. van kristallen , Net
zigheid, vi-. * , Beroep, o.
Occupier, s. Bezitnemer. * —, Die een acht vlakken in het midden en tien op
bedriff oefent m.
de einden.
In be- Octodentate , adj. Achttdndig.
to Occupy, v. a. Bezitten. *
Bezig houden. *
Octofid, adj. Achtspletig.
zit nemen. *
Gebruiken Aanwenden, Beste- Octogenarian, s. Tacht!ge. r,, tn.
*
den. * (eenig beroep) Uitoefenen. Octogenary, adj. Tachtzgyarig.
* —, v. n. Zich bezig houden, Bezig Octolocular, adj. Met acht zaadvakfes.
Octonary,, adj. Tot het getal acht bezijn, Handelen.
to Occur, v. n. Voorkomen, Verschijnen. hoorende.
Voorvallen, Gebeuren. * —, In- Octonocular, adj. Achtoogig.
*
vallen , In gedachten komen. * Ont. Octopetalous, adj. Achtbladig.
moeten, Aanbotsen. * —, Tegen inko- Octoradiated., adj. Achtstralig.
men; I.) to — TO, Voorkomen aan ; Octospermous, adj. Achtzadig.
a.) to — WITH h Zamenkomen met, Octosryle, s. Achtzuilig gebouw, o.
Octosyllahle, s Achtlettergrepig woord, o.
Ontmoeten.
Occurrence , s. Voorval, o., Gebeurte- *— , adj. Achtlettergrepig.
Octuple, adj. Achtvoudig.
nes. *
Toevallige verschtining, yr.
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Ocular, adj. Tot het oog behoorende ;
An — witness, Een ouggetuige.
Ocularly, adv. Voor het oog, Met eigen
oogen.
Oculate , adj. ongewoon, Oogen hebbende.
Oculiform, adj. Oogvormig.
°culls', s. Oogarts , m. (oog, o.
Oculus, s., als : — ca ti , een steep , KatOdd, adj. Oneffen , Oneven (in getal ).
* —, Boven eene ronde som. * —, Zonderling , Vreemd , Ongetneen. * —, Ongelekkig. * —, Illinelijk, Wonderlijk.
Oddity, s. Zonderlinghei d ,Vt eemdheid,vr.
Oddly . adv. On,ffen.* —, Vreemd , Zenderling.
Oddness , s. Onefirenheid , Onevenheid
(in getal). * — , Vreeindheid , Zonderlingheid. * — , lilis,elirkheid, WonderIfikheid , yr.
Odds , s. (sing. & pl.)OngellYkheid,Wz.
Ongekke kans (in het wedden of vechten), y r. * — , Verschil , n,, Oneenigheld , vr.; to Be at — , Over hoes liggen,
Onvriend zijn ; It is —, Het is sneer dan
waarschijnlijk.
Odd's buds, interj. De droes .
Ode, s. Lies zang , m., Ode, yr.
Odible, adj. BALE, Ic5o, Hatelijk.
Odious, adj. (Odiously, adv.) Hatelijk.
* —, Gehaat.
Odiousness, s. Hatelfthheid , y r. * —,
Het gehaat Z U.11.
Odium, s. Hateliikheid , yr.
Odontalgic , adj. Van de tand,4n. *....._,
s. Middel voor de tandpijn , o.
Odontalgy, s. Tandpfin , yr.
Odorament , s. BURTON, Reukwerk , o.,
Reek , no.
Odorate, adj. weinig gebruik., Riekend.
* — , Welriekend.
Odoriferous, adj. Welriekend , Geurig.
Odoriferousness ,s. Welriekendheid, Geurigheid , yr.
Odorous, ad j Geurig,Aangenaam riekend.
Odour, s. Reek, Geer, m.
°economics , s. pinr. Huishoudkunde , yr.
Oecumenical , zie Ecumenic.
Oedema, s. Gezwel , o.
Oeiliad, s. SHAKSP. , Lonk , en.
O'er, zamentr. van Over.
Oesophagus . s Strot , no., zie Gullet.
Of, prep. Van ; — course, Natuurlijk ;
— necessity, Noodzakelijk ; — lace,
Onlangs , In de laatste tijden; — old,
Weleer.
Off, adv. elf ; to Take — , "linemen ;
The affair is -r-, De zaak is af, gaat

OFFAL
niet door. * —, Weg; to Get —, Zich
wegpakken. * —, Per Verwtiderd ; Ten
miies —, Tien mijlen ver.* —, bit. zeel.,
Op de hoogte van ; — Demerary, Op de
hoogte van Demera,'y. * — , adj. van paar.
den, Regter,, Vandehandsch.*—, interj.
Weg ! , Pak it !
051, s. Af“al , tn.
Offence, s. A mita , in. * — , Misdriif,I
Vet-grill) , 5. , O yes treding. *—, Beteed'e;ng. * —, Ergernis. * —, Verstoordheld , vr.
Off,.iceful , adj. SHAKSP. , Beleedigend.
Offeuceless, adj. AluroN, Onnoozel ,
0 to,chelii,g.
to Offend, v. a. veroud. , Stooten tegen;
ook : AanvalIen. * — , tbans , Beleedigen. * — , Verst , ot d makers, Ergeren.
* - , Schenker , Ove-treden ; a. ) to Be
offended AT , Gelieigd of Blisnoegd zijn
over; 2.) to Be ,ffended WITH one,
Toorn ig op remand zijn * —, v. n. Ergernic geven. * — , Zflndigen ; to AGAINST , Zondigen tegen, Overtreden.
Offender, s. Overtreder, * —, Beleediger , In.; — AGAINST, Overtreder van.
Offendress, s. SHAKSP., Overtreed,ter, yr:
Offensive, adj. (Offens ; vely, adv.) Onaangenaam , Aanstootelfrn. * — , Beleedigend. * —, Aanvallend ; — TO , a.)
Hinderlijk veer ; b. ) Aanstoot gevende
aan ; c.) Beledigend voor.
Offensiveness, s. Onaangenaamheid, "Ianstontelijkheid , yr.
to Offer, v. a Aanbieden. *— , Bieden.
* — , Porstellen. * —, Ondet nemen.
* — , Offeren; I. ) to - To, Aanbieden
aan ; 2.1 to — UP , Opefferen. * — ,
v. n. Zich aanbieden , Zich opdoen ;
When a fit opportunity offers, Wanneer zich eene gepaste gelegenheid aanbiedt. *—, Pogingen aanwenden ; to AT , Dingen naar. * — , Aanbieden (te
gaan, to go).
Offer, s. Aanbod. * — , Bod. * —, Veerstel , o. * —, Onderneming , yr.
Offerable, adj. flan to bieden.
Offerer, s. Aanbieder. * —, Offeraar, m.
Offering, s. Offerande, yr.
Offertory, s. in de Roomsche kerk, hetgene voor de offering gezongen Ivor& ,
Ofertorium , o. * —, in de Eng. kerk,
Spreeken , die gedurende het inzamelen
der aalmoezen Ivo; den gelezen, Offeren,o.
Offerture , s. king CHARLES , Aanboti, o.
Office, s. Ambt , o. * — , Bezigheid ,
Ambtsbediening , vr. *— , Dienstbewijs,

OFF!
es * —, Eeredienst , * , Godsdienstoe, Kantoo r , Bureau , o.
, y r. *
* —, Winkel , in., Werkplaats , yr.
to Office , v. a. SHAKSP. Verrigten.
Officer, s. ilmbtenaar. *— , Geregtsdienaar. * — , 6fficier, Kriigsbevelhebber,, tn.
to Officer, v. a. Van oificiers voorzien.
Official, adj. Dienstig; TO Dienstig
voor, tot. * —, Tot een openbaar ambt
behoorende, Aanrn Soms bezigt
men in deze beteekenis ex-officio , als
An ex-officio information , Eel; officieel
berigt , * — , s. Fiscaal van een geesgeregtshof, Ofliciaal , m.
Officially, adv. Oificieel.
Officialty, s. Geestelijk fiscaalschap o.
to Officiate , v. n. Een amht een
geestelijk) bedienen of waarnemen; to
,
- AT, De dienst verrigten aan ,
v. a. MILTON (uit kracht
voor. *
van een ambt' Toedeelen.
Officinal, adj. Tot eenen winkel behoorende, of daarin voor handen ; plants,
Planten of Kruiden, welke bij droogisten to krijgen zen; van hier: Geneeskrniden, o. meerv.
Officious, adj. MILTON, Gunstig , Goed;
-TO, Gunstig voor. *—, Ove, gedienstig.
Officiously, adv. Met al to groote gedienstigheid.
Officiousness , s. Overgedienstigheid , yr.
Offing, s. bij zed., Ruimte, Voile zee,
Opene zee, vr. ; to Take the —, De
ruimte kiezen.
Offscouring, s. ilfschuursel , o. Afval,
Vuilnis , yr. , Uitvaagsel, oe
Offset, s. Uitspruitsel (eener plant), o.,
Uitlooper, m. * — , eene perpendicu* —, Tegenrekening , yr.
laire
to Offset, v. a. Door eene tegenrekening
vernietigen.
, adj.
Offscum, s., zie Offscouring. *
Laag , Gemeen.
Offspring, s, iffstamming, ilfkomst.
* — 1Vakomelingschap , y r., Kroost ,
Oir,, o. , Afstammelingen , meerv. , Kind,
o., Kinderen , o. meerv,
to Offuscate , v. a. zie Obfuscate , etc.
Oft, adv. be dichters, zie Often.
Often, adv. Dikwsjls, Dikwerf , Nenigmaal , Vaak. * — , adj. veroud., zie
Frequent.
Oftanness , S. HOOKER, zie Frequency.
Oftentimes, Ofttimes , adv. , zie Often.
Ogdoastich, s. Achtregelig ver:, o.
Ogee, s. in de bouwk., Ojief , o.
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Ogganition, S. MONTAGU, Tegenpreutelen , o.
Oghan, s. Geheim schrift , (vrceger bij
de leren in gebruik 5 ) o.
Ogive , s. Oorgewelf, o.
to Ogle, v. a. Beglnren, ilangluren ,
Aanlonken , Gluren naar, Belonken.
Ogler, s. Gluurder , Lonker
Ogling, s. Gluren, Lonken , o.
Oglio, zie Olio.
Ogre , s. een gewaand monster, Wee, wolf,
Menschenvreter, Kindervreter,
Ogress, s. Illenschenvreetster, yr.
Ogress, s. in de wapenk. Zwarte ha!, m.
Oh! interj. 0!
Oil, s. Olie , vr.
to Oil, v. a. Olien.
0:1bag, s. Oliekever, yr.
Oil-beetle, s. Oliekever,
Oil-bottle , s. Oliefiesch, yr.
Oil-cake, s. Olieleoek , m.
Oil-case, s. Ovestrek van wasdoek , o.
Oilcloth, s. Gewast linnen, Wasdoek, o.
Oilcolour, s. Olieverw, yr.
verond., zie
Oiler, s. Die oliet. *
Oilman.
Oilgas, s. Oliegas ,
Oiliness, s. Olieachtigheid , yr.
Oilman , s. Olievetkooper , (die gewoonlijk ook in ingelegd good handelt), m.
Oilmill, s. Olzemolen , tn.
Oilnut, s. Olienoot , yr.
Oilpress, s. Oliepers , yr.
Oilshop, s. Oliewinkel ,(waar tevens in•
gemaakt good, enz. verkocht words ,) m.
Oilskin, s. Gewaste taf, o.
Oily, adj. Olieachtig. * —, Vet.
Oilygrain, s. Sesamkruid, o.
Oilypalm, o. Oliepalm, m.
to °int , v. a. Zalven.
Zalf, yr.
Ointment, s. Zalving. *
Oke, s. een Turksch gewigt van 2314
Eng. pd.
Oker, s., zie Ochre.
Oudteds.
Old, adj. Oud; Of
Oldbeaten, adj. Ervaren , Oud.
Olden adj. verond. of dicht. , Oud.
Oldfashioned , adj.. 0.7,derwetsch.
Oldish, adj. SHERwoon, Oudachtig.
Oldness, s. Oudheid , yr.
Oleaginous, adj. Olieachtig.
Oleagiousness, s. Olieachtigheid , yr.
Oleander, s. Oleander, tn., zie Rosebay.
Oleate, s., zie Compound of oleic acid
with a salifiable hose.
()leaver, s. Wilde oliffboom, tn.
Olcfiant, adj. van eenige gas, die, met
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chlorine verbonden, eene olieachtigestof
geeft , Oliernakend.
Oleic, adj. Verkregen nit tent. zee van
varkensvet en pota:chloog; — acid,
Oliezuur, o.
Oleosaccharurn, s. Oliesniker , yr.
Oleose, Oleous , adj. Olieachtig.
Oleraceous, adj. Groenteachtig , Van
moeskruiden of tuingroenon.
to Olfact, v. a. boert., Ruiken.
Olfactory, adj. Van dea reuk ;— nerve,
Reukzenuw, yr.
Olibanurn , s. naam eener gom.
Olid , adj. weinig gebruik. , Stinkend.
Olidous, adj. Stinkend.
Oligarchical, zdj. Oligarchisch.
Oligarchy, s. Familieregering , Regering
van weinigen, Oligarchic, vr.
Olio, s. illengelmoes , o., Hutspot , m.,
zie 011a.
Olitory,, adj. Tot den moestuin behoorende ; — seed, Tuinzaad , o.
Olivaceous , adj., zie Olivaster:
Olivaster, adj. Olijfkleurig.
Olive, s. Olijf, Olijfboom, m. *—,
OW, yr.
°lived , adj. Met olilven beplant.
Olive-bit, s. weleer, zeker gebit.
Olive-branch , s. Olijitak, tn.
01 ive-c ary , s. een zoogdier,, Akuschi, tn.
Olive-colour, s. Olijfkleur,, yr.
O'ive-coloured, adj. 011ifkleurig.
Olive-grove, s. Olijfbusch, o.
Olive-husks, s. pl. Olijvendroesem,
Olive-oil, s. Boon:olie , vr. , anders,
Sweet oil,
Olive-season, s. Olijvenoogst , tn.
Olive-shell, s. een zeedier, Oliffbes ,vr.
waOlive-snail, s. een zeedier,
terslak, yr.
Olive-tree, s. Olillboom, tn.
Olive-wood, s. Olijfbosch, o,
Olive-worm, s. Olijfivorm ,
Olive-yard, s. Oliivengaard, tn.
Olivine, s., zie Volcanic chrysolite.
011a, s. sole : 011a podrida, zie 01;o.
Olympiad, s. tijd van vier jaren, Olymfiiade, yr.
Olimpic, adj. Olympisch ;— games, Olympische spelen.
Ornbre, s. Omberspel , o.
Omega, s Lange o, laatste letter in het
Griek. alph., Omega, yr.
Omelet, s. Eiferkoek , m.
Omen , s. Voorteeken , o.
Omened , adj. Door een voorteeken voorspeld, Voorzeggend.

OMEN
Omentum, s. Darmiet , o.
Omer , s. eene Hebr. maat , (31 /a pints,)
Omer ,
to Ominate, v. n. weinig gebraik., Voorbeduiden. * v. a. Voorspellen , Beteeke;,en , Bedisiden.
Omination, s. BROWN, Voorbeduiding, vr.
Ominous , adj. ( Ominously , adv.) iuzond.
Kwaadvoorspellend , Ongunstig ; — To,
Ongunctig. * Voorbeduiden, Kwaad
of goed voorspellend.
Ominously, adv., zie Ominous.
Ominousness, s. Voorbeduidendheid , yr.
Omissible, adj. Uit to laten. * — Na
to laten.
Omission , s. Vitiating. * Naiating,
vr., Verzuim , o. * — ,Nalatigheid, yr.
Omissive, adj. Uitlatend , ireglatend.
to Omit, v. a. Uitlaten , Niet vermelden. * , Nalaten, Verzuimen.
Omittance 5 s. SHAKSP. zie Forbearance.
Omnibus, s. een openbaar rift:rig , Omnibus , m.
Omnifareous, adj. A:lerlei.
Omniferous, adj. Aldragend ,Alles voortbrengend.
Omnific, adj. Alscheppend, Alvoortbrengend.
Omniform, adj. Van allerlei gedaante.
Omnigenous, adj. Van allerlei aard
Omniparity,,s. Algemeene gelijkheid, vr.
Omnipercipient , adj. Alles bespeurend.
Omnipotence,Oinnipotency, s. Almogt,vr.
AlOmnipotent, adj. Alrnagtig. *
magtige , tn.
Omnipotently, adv. Door of met almagt.
Omnipresence, s. Alomtegenwoordig.
held, yr.
Omnipresent , adj. Alomtegenwoordig.
Omnipresential, adj.. SOUTH, Alorntegenwoordig.
Omniscience, Omnisciency, s. Alwetendheld , yr,
Omniscient, adj. Alwetend.
Omniscious , adj. zeldz. , zie Omniscient.
Omnium, s. het geheer der voorwerpen ,
welke de onderteekenaars eener leening
van de regering daarvoor ontvangen,
Omnium, o.
Omnium-gathering , s. weleer, Allegad rtj e , o.
Omnivorous, adj. Alverslindend.
Ornopla r e , s. Schouderblad,.o.
Omphacine , s. Olie , (nit onrijpe oliven
getrokken,) waarmei de ivorstelaar bil
de outlet; hun ligchaam bestreken, vr.
Omphaciie , s. een bleekgroen mineraal.

OMNI
Omphalic, adj. Van den navel, Navel...
Omphalocele, s. Navelbreuk , yr.
Omphaloptic, s. Lins, yr., Linsglas , o.
Omphalotomy,, s. Afinilden van de navelstreng , o.
On , prep. Op; to Lean — one's arm,
Op iemands arm leunen; to Rely— one,
Op iemand vertrouwen; to Play — the
violin, Op 4e viool spelen. * —, Ann;
I thought — you , Ik dacht aan u; It
lies the left hand, Het ligt aan de
linA.'erhand. * —, in de beteek. van onders. andere voorz., als: — foot or —
horseback , Te voet of to paard; —the
east, Ten oosten; — the contrary, In tegendeel;— a sudden, Plotseling; — purpose, Met voordaelit;— high, Omhoog;
— such an occasion , Big zulk eene gelegenheid. Aanm. Iu verband met werkw.,
heeft het de beteek. van: s.) Ann,
one's clothes, Vine kleeals : to put
: to play
deren aantrekken; 2. ) Voort,
Voortspelen ; to go — , Voortgaan,
ilanhouden met gaan ; ook: Voortvaren,
Voortgaan, Aanhouden in het algem.
* interj.V,ort maar !, Ga maar voort!
Onager, s. Woudezel , Wilde ezel, in.
Onanism , s., zie Self-polution.
Once , adv. Eens, Eenmaal. * — 5 Eens,
Op zekeren tijd. *— , bij oude schrifvers,
In het toekomende. * , s. Een keen, m.,
Eerie maal, o. en yr. ; This —, Deze eene
marl; At —, Te geajk, Op tens; All
at — , Plotseling.
Oncotomy, s. Openen van een gezwel, o.
One , adj. Een; 'T is — o' clock , Het
is din uur; 'T is all — to me , Het is
mij om het even; — by one , Eenvoor
een ;prov. — misfortune comes on the
neck of another, Een ongeluk ,komt
* —, pron. fernand;
zelden
another, Elkander, Malkander. Aanm.
Het wordt na bijvoegel. w, gebruikt,
on: de herhaling van een naamw. tevermilden, als : The brown coat or the
blue one ?, De bruine of de blaauwe rok;
fain. That's a' good —, Dat is er ten,
Dat is een goede , (een looze streek);
The great one's of the world, Degrooten der aarde.
Oneberry, s.Wolfsbes,yr.,zieWolts-bane.
Oneblade, s. Eenblad, o.
Oneedged , adj. Met slechts denen kant.
Oneirocritic, adj. Droomen uitleggend.
*
s. Dfroomuitlegger,
Oneirocritical , adj., zie Oneirocritic.
Oneirocritics, e. pl. Proornverklaring,vr.
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Oneiromancy s. Waarzeggen nit droomen o.
Oneeyed, adj. Eefloogig.
Onement , s. HALL, zie Oneness.
Oneness, s. E enheid yr.
Oncrary,, adj. Lastdragend, Last...
to Onerate , v. a. Beladen, Belasten.
Oneration , s. Belading, yr.
Onerous, adj. Tot last strekkende,Drukkend, Lastig.
Onion , s. Uife , in.
Onion-juice , s. Uijensap,Uliennat, o.
Onion-soup , s. Uijensoep , vr.
Onomancy, s. Waarteggen uit de letters
van iemands naam, 0.
Onomantical,adj. Uis flan:en waarzeggende.
Onomatechny,, s., zie Onomancy.
Onomatopoea, s. Klanknabootsing ,
Only, adj. Eenig , Enke'. *—, Eenigsee. * —, adv. Eeniglijk. *
Slechts
Enkel.
Onset, s. JLsnval, m. *—, Begin.
Onslaught , s. Aanval , m.
Ontologist, s. Bovennatuul kundige, m.
Ontology, s. vroeger,, Wezenleer. * —,
thans , .Bovennatuurkunde , yr.
Onus-probandi, s. Verpligting on; to bewilzen , yr.
Onward, adv. Voorwaarts. *
Vooruit.
* —, adj. Voorwaartsch.
Onwards, adv. , zie Onward.
Onyx, s. een steels, Onyx, tn.
Onyca, s.,, zie Onyx. * —, in den biThel,
Schelp van den onyxvisch, yr.
Onyx-fish, s Onyxvisch, m.
Onyx-shell, s. Schelp van den onyxvisch,vr.
Ooze, s. Madder, m., Slilk, Slik , o.*—,
Zachte vlieting , yr. *— , Looiwater,,
to Ooze, v. n. Zachtjes vlieten; The
flood oozed from the wound, Het blood
vloeide vie de wand.
Oozy, adj. Modderig, Slijkig,Slijkerig.
to Opacate , v. a. BOYLE, Ondoorzigtig
maker:, Verdonkeren.
Opacity, s. Ondoorzigtigheid, yr.
Opacous, adj. Ondoorzigtig.
Opacousness , s., zie Opacity.
Opake , zie Opaque.
Opal , s. Opaal , m.
Opalescent, adj. Gelijk een opaal, Opaalklearig.
Opaque, adj. Ondoorzigtig. *
s., zie
Opacity.
Opaqueness, s., zie Opacity.
to Ope , v. a. & n. dicht., zie, to Open.
Ope, adj; dichterl. en veroud. , zie Open.
to Open, v. a. Openen, Ontsluiten.
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Openen, Van eene opening voorzien;
fig. Openen , ilanvangen; I.) to INTO , Openen voor ; 2.) to - UP a
wound , Eerie wend weder openen. *
v. n. Zich ontsluiten. * bij jag. ,
Aansiaan, Blaffen; a.) to - AGAIN ,
[Feder open gaan; 2.) to — INTO Openen in ; 3.) to — ON, UPON, Uitkomen
of Uitloopen op.
Open , adj. Open; fig. to Keep an belly, Open ltif houden.* — ,Openlük , Niet
bedekt of verb,orgen ; An — war, Een
o enlijke oorlog; A man of an — temper,
en openhartig , rondborstig, man; to
Lie — TO some danger, Aan eenig gevaar blootgesteld ziin ;— weather , Helder weer, o.
Opener, s. Opener. * —, Verklaarder, on.
Openeyed , adj. Waakzaam.
Openhanded, adj. Mild.
Openheaded adj. Blootshoofds, Met het
bloote hoop.
Openhearted , adj. Openhartig.
Openheartedness , s. Openhartigheid, yr.
Opening, s. Opening. * —, Aanbreking,
vr. *—, Aanvang , m.
, Openhar.
Openly,, adv. Openlijk. *
Rondborstig.
Openmouthed, adj. Gulzig.
Openness, s. Openhartigheid. *
dellikheid Ondubbelztnnigheid; yr.
Opera, s. Opera ,vr. , Zangspel, o.
Operable, adj. DoenlÜk ,Uitvoerlifk.
Opera-basket, s. rbetzak, m.,Vaetmandje,o.
Opera-glass, s. Tooneelkijker, m.
Operahouse, s. Operagdbouw,o., Opera,vr.
Operant, adj. Werkend, Eene liferking
to weeg brengend.
to Operate, v. n. Werken; to — ort , a.)
Werken op; b.) Behandelen. * —, v. a.
bij nieuwere schrijvers, Bewerken, Tot
stand brengen, Voortbrengen
Operatic, Operatical, adj. Van eene opera.
Operation, s. Working, Verrigting. *—,
bij heelm., Kunstbewerking, Operatie, yr.
Operative, adj. Werkend, Te weeg_brengend; I.) - ON, Werkend op; 2.) TOWARD , Werkzaam tot. *— , S. bfl
nieuwere schrijvers, Werkman, Ambachtsman , m.
Operator, S. Bewerker. * — , Kunstbeworker,, m., Operateur, m.
Operculate , adj. Met een deksel , Gedekt.
Operculated , adj. , zie Operculate.
Operculiform , adj. Dekselyormig.
Operculum , s. Deksel, o.

OPER
Operose, adj. Werkelijk, Veel werks vereischende. *
Vervelend.
Operoseness s. IVIoeijelijkheid , yr.
Operosity,, s. bish. HALL, Handeling ,
Werking, yr.
Operraneous , s. Geheim, Verborgen.
Ophidian , adj. Van slangen , Slangen.. .
Ophiologic , Ophiological , adj. Van de
nat. hist. der slangen.
Ophiologist, s. Slangenkenner, m,
Ophiology,, s. Natuurlijke historie der
slangen, yr.
Ophiomancy,, s. Waarzeggen door middel
van slangen, o.
Op hiomorphous , adj. Slangvormig.
Ophiophagous , adj. Slangen etend.
Optittes s. Slangensteen, M.
Ophiuchus, s. een sterrenbeeld, Slangendrager , m.
Opthalmia , s., zie Ophthalmy.
Ophthalmic, adj. Van het oog , Oog...
Ophthalmoscopy, s. een deer der gelaatk. ,
Beschouwing der oogen, yr.
Ophthalmy, s. Oog,ntsteking , yr.
VerzachOpiate, s. Slaapmiddel. *
tend middel, o. ; fig. Verzachting , Verligting, yr. * —, adj. Slaapwekkend.
Opiferous , adj. Helpend, Hulp brengend;
zie de Aanm. op Opifice.
Opifice, s. Werk , o. Aanm. Voor het gebruik van dit woord en van Opiferous
bestaat goon voldoend gezag.
Opificer,, s. BENTLEY, Werkman, Werker,, m.
Opinable, adj. weinig gebruik., Deckbaar.
Opination , s. weinig gebruik. , Mooning,
y r., Gevoelen, o.
Opinative, adj. veroud., zie Opinionative.
Opinator, s. GL INVIL , Die een gevoelen is toegedaan.* —, HALE, Stijfkop, M.
to Opine , v. n. veroud. of zeldzaam , Meenen, Van gevoelen zijn.
Opiniastre , Opiniastrous , adj. veroud.,
Opiniatre.
to Opiniate 5 v. a. BARROW , Hardnekkig
volhouden.
Opiniative 5 adj. GLANVIL, zie Opinionative.
Opiniativeness, s. RALEIGH, zie Opiuionativeness.
Opiniator,, s. CLARENDON , SOUTH,
mand, die stiff op zijn stuk staat, Stijl:
kop, m.
(hoofdig, Hardnekkig.
Opiniatre, acjj. MILTON, BENTLEY, Stiff=
Opiniatrety,, s. POPE, Stvfloofdigheid,
Hardnekkigheid, yr.
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Opiniatry, s. LOCKE , en eenige latere verzetten ; to — To, Stellen tegen of
schrijvers , zie Opiniatrety.
tegenover. * v, n. Tegenctand bieden;
Opinion, s. Meening, yr., Gevoelen ,o. to — AGAINST , Zich aankanten tegen.
Gunstige gedachte , vr.
*
A anm. In daze beteek. veroud. *
to Opinion , v. a. buiten gebruik, Denken.
(In een twistgeding) tegenspreken.
Opinionate , adj., zie het meer gebruik. Opposeless , adj. SHAKSP.
Onwederstaanlijfr.
Opinionated.
Opinionated , adj. Stifkoppig , °n ye, zet- Opposer, s. Tegenpart#, yr.
telijk , Eigenzinnig.
Opposite , adj. Teg,nge3teld , TegenoverOpinionately,, adv. FELTHAM, zie Opiges teld. * , Tegens trijdig. * — , s. Tenionate.
genpartij , y r. * 9 Tegengectelde, o.
Opinionative, adj. ( Opinionatively, adv.) Oppositeness, s. Tegengesteldheid. * ,
Hardnekkig.
Tegenstrildigheld , yr.
Opinionativeness, s. Hardnekkigheid, yr. Opposition , s. Tegenstelling, y r.; — TO,
Tegenstelling aan. * TgenstrijdigOpinioned , adj. SOUTH Eigenzinnig,
zie Conceited.
heid. * —, Onbectaanbaarheid , vr.*—,
Opinionist , s. GLANVIL, zie Opiniator. Tegenstand , Weds/ stand ,
Opiparous , adj. ( Opiparously , adv.) Oppositive , adj. Tigen te stellen.
Prachtig.
to Oppress, v. a. Verdrukken. *
Opisthodome, s. 1VTITFORD, ff./ de oude Drukken , BezwarenBeknellen ; to
Grieken, zekere plaats in het achterste WITH, Bezwaren' of brukken met.
Oppression, s. Verdrukking, Onderdrukgedeelte van een buss.
Opitulation , s. Hulp, yr. , Bt./stand, tn.
king , yr.
Oppressive, adj. Verdrukkend. * —, BeOpium, s. Opium, yr.
Opletree, s., zie Witch-hazel.
knellend , Kwellend.
Opobalsam , s. Balsem van Gilead, m.
Oppressively, adv.. Drukkend, Hard.
Opodeldoc , s. zekere zalf,Opodeldoc, yr. Oppressor, s. Verdrukker, Dwingeland, m.
yr.
Panaxgom,
Opopanax , s.
Opprobrious, adj. (Opprobriously, adv.)
Opossum , s. Buidelrot , yr., Opossum, tn. Schandeliik.*—, Met schande overladen.
Oppidan , s. Stedeling, m, en yr. * — , Opprobriousness, s. Schandeloikheid, yr.
te Eson, Buitenscholier,, (die niet in Opprobrium, s. Verwfit , o. * Schanhet gebouw woont ,) m. * —, adj. Stede- de , yr.
lifk , Steedsch.
Opprobry,, s. veroud. , zie Opprobrium.
to Oppignerate , v. a. BACON Verpanden. to Oppugn , v. a. frederstreyen.
to Oppilate , v. a. SHERWOOD, Opsropien. Oppugnancy,, s. SHAKSP. Bestrijding,
Oppilation, s. OpstoAing, yr.
Wederstreving, yr.
Oppilative , adj. Opstoppend.
Oppugnant , act). , zie Repugnant.
Oppleted , adj. Opgevuld.
Oppugnation , s. bish. HALL, Wederto Oppone, v. a, veroud. , zie to Oppose. stand , rn.
Opponency, a. Opponeren bij eerie aka- Oppugner, s. Bestrijder, us.
dem. disputatie o.
Opsimathy,, s. HALES, Laat begonnen
Opponent, adj. Tegenstrildig , Strijdig ; opvoeding, yr.
it is — TO, Bet is strIldig met, Het Opsonation , s., zie Catering.
weirstreeft. * , s. Tegenpartijder, Optable, adj. COCKERAM, Wenschelijk ,
m., Tegenpartij, yr. , Weerstrever. *—, Verkiesdijk.
inzond. , Bestrijder of Opponent bij een' to Opiate, v. a. SHERWOOD, Wenschen.
geleerden strijd , m.
Optative , adj. Len' wensch uitdrukkenOpportune , adj, Gelegen , Te gelegener de. * inzond. in de spraakk. , als :
tvd; To, Gelegen of Gelegen komen- The — mood, De wenschende witze.
de om te.
Optic, adj_ , zie Optical. *— , s. GezigtsOpportunely, adv. Te gelegener tijd, Van otgaan, Oog , o., zie Optics.
pas.
Optical, adj. Het gezigt betreffende.*—,
Opportunity, s. Gelegenheid , yr. *—, Ge- Van het gezigt. (slijper,, m.
schikte tijd,
Optician , s. Gezigtkundige. *–.-, BrillenOptics , s. plur. Gezigtkunde, yr.
Opposal , s. veroud., zie Opposition.
to Oppose, v. a. Bestrijden, Tegengaan, Optimacy, s. Adel, m. , Ligchaam der
Tegenstellen; to — one's self, Zich j edelen, o.
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Optimism, s. Leer der bests wereld, yr.,
Optimismus , o.
Optimist, s. Voorstander van de leer der
beste wereld, Optimist, m.
Optim i ty, s. Toestand, waanin iets het
beste is , m.
Option, s. Keuze , Verkiezing, Kettr, yr.
Optional, adj. flan iemands keus overgelaten of overlatende.
Opulence, s. Rijkdom, Overvloed, en.
Opulency, s,, zie het meer gebruikeltlke
Opulence.
Opulent, adj. (Opulently, adv.) Rijk ,
Schatrijk.
Opuscule, s., zie Opusculum.
Opusculum , s. Werleje , Klein lark , o.
verdubbeling
Or, conj. Of. Aanm.
is het voorafgaande Either, als :Either
Of tie" of ik.
you or
Or, s. in de wapenschildk., Goud, o.
Orach, s. Melds, vr.
Oracle, s. Godspraak , yr., Orakel , o.
to Oracle, v. n. Orakels spreken.Aanm.
Die woord, door MI LTON en eenige
schrvers van zijn' tied gebruikt , beef:
geen' ingang gevonden.
Oracular, adj. (Oracularly, adv.)!, zie
Oraculous.
Oraculous, adj. (Oraculously, adv.) 0rakels sprekende. Orakclachtig;
fig. Geheirnzinnig, Duister, Raadselachtig,
Oraculousness , s. Orakelachtigheid. *—,
Raadselachtigheid , yr.
°raison, s TEMPLE, veroud., zie Orison.
Oral, adj. Illondeliek , Mondeling.
Orally, adv. .1VIondeling. *—, veroud.,
Met, Door of In den mond
Orange , s. Oranjeboorn, Oranjeappel
m. * —, adj. Oranje.
Orangeade, s. soort yandrank,Orangeade.
Limonade , yr.
*
Orange-chip, s. Oranfeschil , yr.
Orange-colour, s. Oranje, o., Oranjekleur,, yr.
Orange-coloured, adj. Oranje , Oranjekleurig.
Orange-flower , s. Oranjebloesem, m.
Orange-house, s. Oranjerij, or.
Orange-lily, s Oranjelelie, yr.
Orange-musk, s. Oranjepeer,, or.
Orange-oil, s. Oranjeolie, yr.
Orange-peel, s. Oranjeschil, yr.
Orangery, s. Oranjeteij, y r., Stookhuis,
Broeihuts , o.
Orange-sherbet , s. Orangeade, yr.
Orange-snuff, s. Oranjesnuif, yr.
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Orange-stamper, s. Gekroonde landkaartentoot , yr.
Orangetawny, adj. Oranjebruin. *
a.
Oranjebruin, o.
Orange-tip , s. Oranfekapel , yr.
Orange-tree , s. Oranjeboom , m.
Orange-water, s. Oranjewater, o.
Orangewife, s. Vrouw, die oranjeappelen
verkoopt , or.
Orangewoman , s., zie Orangewife,
Orang-outang, s. de groote aap , Orangoutang, m.
Oration, s. Redevoering, yr.
Orator, s. Redenaar. * —, bij het Court
,of Chancery, Requestrant , m., zie Petitioner.
Oratorial, rdj. (Oratorially , adv.), zie
Oratorical en Oratorically.
Oratorical, adj. Eenen redenaar voegende,
WelsprePend, zie Rhetorical.
Oratorically, adv., zie Rhetorically.
Oratorio, s. Bedehuisje, Bidvertrek. *—,
zeker zangstuk , Oratorio, o.
Oratorious, adj., zie het betere Oratorial.
Oratory , s. Welsprekendheid.
Oefening in de welsprekendheid,_ yr.
Oratory, s. Bidplaats , or., Bidvertrek,
Bidhuisje , o., Bidkapel , or.
Oratress. s, weinig ge'ur.,Redenaarster,yr.
Oratrix, s., zie het meer gebr. Oratress.
Orb, s. Bo/ * Gmloy. *—,Cirkelm. * , Baan, Loopbaan (eener planeet), or.
to Orb, v. a. Tot een' cirkel yormen ,
Ronden.
Orbate, adj. Bersofd. *
Vaderloos of
Kinderloos.
Orbation, s. COCKIERAM Ouderloosheid,
of Kinderloosheid,yr.
Orbed , adj. Cirkelvorrnig, Klootvormig,
Rand.
Orbic , Orbicular, adj. (Orbicularly, adv.)
Cirkeivormig. *
Bolrond.
Orbicalpncss, s. Cirkelvormigheid. *—,
Bolvormigieid , yr.
Orbiculated, adj. Gerond, Rond.
Orbiculation, s. Rondheid, or.
Orbit, s. Baan, Loopbaan (eener planeet).
* —, Oogholte , y r. Aanm. BijAiiizroN
komt het ten onregte ergens in de bet.
van Orb voor.
Orbital, adj. weinig gebr., Van eene Loopbaan, zie Orbit.
Orbitude , s. Ouderloosheid of Kinderloosheld, or.
Orbitual, adj., zie het betere Orbital.
Orbity, s., zie Orbitude.
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Orc, s. 1Voordkaper, m.
Orchal, s., zie Orchil.
Orchanet , s. Roode ossetong, yr.
Orchard, s. Booingaau
Orcharding, S. EVELYN , Ooftbouw, m.
Orchestra, s., z,16. Orchestre.
Orchestral , adj. Van het °relies:. *— ,
Geschikt voor of Uitgevoerd door een
orckest.
Orchestre , s. Orcher:, o.
Orchil, s. Purpet mos (der Cann y. eil.), o,
Orchis , s., zie Foolstones.
Ord, s. veroud., Begin,
Kant, m.,
Scherpte, Yr.
to Ordain, v. a. Bevelen , Gelas ten. *—,
Verordenen, Be p alen, Vatstellen. *—,
Aanstellen, Met eenig anibt bekleeden;
bijz. (geestekiken) Ordenen ; I. ) to
Vooi yerordeneh ; 2.) tO-BEFOR, FOR , Bepalen voor ; 3.) to — To, Bestemmen tot, voor.
Orclainable, adj. Te verordenen.
Ordainer , s. Die verordent .ordent , enz.
Ordeal , s. Vuurproef , Watecoroef, yr.,
Godsgeregt o,
Order, s. Orde, Geregelde schikking of
regeling. *— , geesteiüke ofridder-orde,
Orde. * Orde , Botiwkunstige
orde. * —, Order, y r., Bevel, o.; In
- TO , a.) Ter bevordering van; b.)
Ten einde , Net oogmerk om ; zie ook
Orders.
to Order, v. a. Regelen, Schikken. *—,
Besturen. * bevelen. * Orde
nen; 1.) to — one BACK TO, Ieniand
laten tetug zenden of brengen; 2.) toone IN, lemand bevelen om hi-cozen te
komen ; 3.) tO - INTO confinement, Bevel geven tot iemands opsluiting; 4.) to
— one TO , Ietnand bevelen om te ; 5.)
to— one OUT , kmand bevelen cm het
vertrek te verlaten. *
v. n. Bevelen,
Bevelen geven.
Orderer, s. Beschikkera, Regeerder,, Regelaar,, m.; zie Methbdizer.
Ordering, s. Schikking, Regeling, yr.
Orderless , adj. Onordelijk.
Orderliness, s. OrdeNIkheid, yr.
Orderly, adj. & adv. 0 rdelifk.
Orders , s. pl., zie Order. *
Geestezijke stand, in.
Ordinability, s. Geschiktheid cm geordend
te worden, yr.
Ordinance, adj. Geschikt on; geordend te
worden.
Ordinal, adj. in de, spraakk., Rangschik.
ENG. A. DUTCII DICT.

kend. *
, s. Rangsclzikkend getal
Formulierhoelo tot
Getal van orde. *
het ordenen van geestelijken.
Ordinance, s. Bevel, o., Last, in., OrOrdeving. *—, Anndonnantie. *
stelling , yr. * — , Regel, Voorschrift , o. * — , veruud., zie Ordnance.
Ordinant , adj. bonen gebr., Verordenend.
Ordinarily , adv., zie Ordinary.
, GeOrdinary, adj. Regelmatig.
woon. * , Aliednagsch,Niet uitmun— , s. haste regter,, bijz.
tend.
geestelijke zaken. * — ,Ambtenaar,die
gewoonlijk zekere dienst doet. * — , 01dinaris , m. , Portionstaftl , yr. * ,
haste prays voor denniaaltijd. *—, Predikant van Newgate, m.
to Ordinate, v. I. DANIEL , Annstellen.
Ordinate, adj. Geregeld, Regelmatig.*—,
s zekcie lijn , Ordinate, yr.
*
Ordinately , adv. Sir T. ELYOT Regelmaz:g.
Ordination, s. Ordening. *—, Verordening , Yr.
Ordinative, adj. SHERWOOD, Bevelend.
Ordnance, s. Grof geschut, o., Artilletij, yr.
Ordonnante , s. bij sclzild., Regeling der
donnantre , yr.
voorwerpen
Ordure, s. Drek , m., Vuilnis, yr.
Ore , s. Erts , rn.
Oread , s. Bergnimf, Oreade, yr.
Oreweed, s. CAR.Ew,, zie Sea-weed.
Orfgild , s. veroud. , Teruggave van vee,
Boete door het dist; ice te betalen wegens
het stelen van vee, Vergoeding wegens
tilefstal, yr.
veroud., Gouden franje, yr.
Orfrays,
Orgal, s. Trijiimar,, Yr.; zie Argal.
Organ, s. Natuurlifkwerktuig, Orgaan.
* —, Orgel, o.
Organ-builder, s. Orgelmaker, nz.
Organ-case, s. Orgeikast , yr.
Organic, Organical, adj. (Organically,
adv.) Bewerktuigd. * —, De bewerktuiging regelend.
Organicalnees, s. Bewerktuzgdhezd , yr.
Organism, s. Bewerktuigdheid, yr.
Organist, s. Organist, Orgelist, m.
Organization, s. Bewerktuig ing, yr.
to Organize, v. a. Bewerktuigen, Regelen. (yr.
Organ-loft, s. Orge goor,, o., Orgelplaats,
Organography, s. Beschrifren van de bewerktuiging der planten , o.
Organpipe, s. Orgelpijp, yr.
39
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ORGA
Organ-rest , s. in de wapenk., Teeken,
dat een' onzekeren ocrsprong aandu idt, o.
Organ-stop , S. zie Stop.
Organy, s. , zie Origan.
Orgasm, s. Buitengewone beweging, vr.
Orgeat, s. Orgeade, yr.
Orgeis, s. eene leng.
Orgies, s. p1. Bacchanaliên; fig. Zwelgerijen , vr. meerv. Aanm. Het enkelv.
Orgy komt zelden voor.
Orgillous , adj. SHAKSP.,
otsch.
Orgues , s. pl. Stormtralie, yr. *—, Geschut, dat nit eene vereeniging van vetscheidene geweerloopen bestaat, Orgel o.
Orichalch, s., Geel koper,, o.
Oriel, s. Nevenkamertfe der voorzaal.,
o. * — , adj. in: Oriel window, Uitstek , o.
Oriency, s. Kleurenpracht, vr.
Orient, adj. van de zoos Rijzend, Op, Oostegaande. * — , Oostersch. *
*— , Schitterend.*—, s. Onsten, o.
Oostelijk.
Oriental, adj. Oostersch. *
s. Oostersche, Oosterling, tn.
*
Orientalism, s. Den Otsterschen bijzonder eigene spreelewijze, vr.
Orientalist, s. Oosterling , tn.
(yrOrientality,, s. BROWN, aosteliike ligging,
Orifice, s. Mond, tn. , Ope;.3ing , yr.
Oriflamb , s. weleer, riiksvaan van Frank, Orylamme , yr.
Origan, s. Wilde mariolein, vr.
Origenism, s. Leer van Origenes,
Origin , s. Oorstrong, m.
Original, adj. Oorspronkelijk. *— s.
Oorspronkelijk stuk, (bijz. van een
schrift of plaatwerk,) Origineel o.
Originality,
zie Originalness.
Originally, adv. Oorspronkelijk. * — ,
Aanvankelijk. * eerste oorzaak.
Originalness, s. OorspronkelijkheM, yr.
Originary, adj. weinig gebr., Zo'nen oorsprong ontleenende. * —,Oorspronkelijk.
to Orginate , v. a. Voortbrengen.
,
V. n. Afkomstig zijn , Ontstaan, Ontspruiten ; a.) to a thing, Ontstaan
flit iets ; 2.) to-WITH one, Bff iemand
ontstaan.
Orillon,s. in de vestingb. , Ronde hoek,m.
Oriole, s. Goudmerel , yr.
Orion, s. een zuid. gesteinte,Orion, m.
Orison , s. Gebed, o.
Ork, zie Orc.
Ode, s. in de watenk., Zoom, m.
Orlet, s. in de bouwk., Zoom, m.
Orlop, s. scheepsw., Koebrug , vr.
Orlop-beam, s. Koebrugsbalk , tn.

ORMO
Or-moulu, s. een metaalmengsel, dat naar
goud gelijkt Or moulu, o.
Ornament, s. Sieraad, o:
Ornamental, adj. (Ornamentally, adv.)
Tot sieraad ve,strekkend, Versierend.
Ornate, adj. Versierd.
to Ornate , v. a. Sir T. ELYOT Versieren.
Ornately, adv. Met sieraden.
Ornateness , s. Versierdheid , yr.
Ornature , s. buicen gebr. , Vers. icring , vr.
Orniscopist, s. Vgelbeschouwer (om
waar to zeggen), tn.
Ornitholite, s. Versteenavo,gel , m.
Ornithological, adj. Van de vogelbeschrfiv ing.
Ornithologist, s. Vogelbeschrijver,,
Ornithology, s. Vogelbeschriiving, yr.
Ornithomancv , s. Waarzeggen door middel van vogelen, o.
Orological, adj. Bergkundig.
Orology, s. Beschryving der bergen,
Bergkunde, yr.
(Ouderloos.
Orphan, s. k7ees ,
en y r. * —, adj.
Orphanage, s. Ouderloosheid, yr.
Orphaned, adj. YOUNG, Ouderloos.
Orphanism , s., zie het meer gebruik.
Orphanage.
Orphanotrophy,, s. Onderhoud van weezen. *
kVeeshuis, o.
Orphean , Orphic, adj. Van Orpheus ,
Dichterlijk en toonkunstig.
Orpiment, s. zekere delfitol, Oprement, o.
Orpine , s. Rozewortel , m.
Orrery, s. zeker kunstwerktuig , verbeeldende den loop der hemelligchamen,Planetarium , o.
Orris, s., zie Iris. * — , zie Orfrays.
Orr, s. Stuk , o. Brok, m. Aanm. Het
begint to verouderen.
Orthodox , adj. Rcgtzinnig.
Orthodoxal , adj. veroud. , zie Orthodox.
Orthodoxly, adv. BACON, Regtzi;snig.
Orthodoxness s. zeldz. , zie Orthodoxy.
Orthodoxy, S. Regtzinnigheid,
Orthodromice, s. pl. Kunst om regt nit
to zeilen , yr.
•
Orthodromy,st Zeilen in eons regte lijn, o.
Orthoepist, a. Die bedreven is in de goode uitspraak, Orthoepist,
Orthoepy, s. Woorduitspraak, vr.
Orthogon , s. Regthoekige figuur, yr.
Orthogonal, adj. Regthoekig.
Orthographer, s. Spelkundige, m.
Orthography, adj. Orthographisch; —
projection, Orthographischeprojectie, yr.
Orthographicai , adj. Regelmatig near de
In doot nsnede algeteekend.

ORTII
Orthographically , adv. Naar de regelen
hoogte.
der spelling. *—,
Orthography s. Spelling ,Spelkunst.*—,
Afteekening der hoogte, yr.
Orthology, s.Gebruik v 6 17 ge pas t e natnen,o.
Orthopnoea, s.117oeijelzjke adernhaling, yr.
Ortive, adj. Den opgang tens hemelligchaams betreffende , Oostelijk.
Ortolan , s. een y ogel , Ortolaan, m.
Orvan , s. eene plant, zie Clary.
Orvietan, s. Tegengi ft , Tegenmiddel, o.
Oryctognosy, s. Delistofkunde , yr.
Oryctology,, s. Leer der delfsteffen , yr.
Oscheocele, s. Balzakbreuk, yr.
to Oscillate, v. n. Schommelen.
Oscillation, s. Slingering, Schommeling,
(van eenen slinger 9 ) yr.
Oscillatory, adj. van eon' clinger, Slingerend, Schommelend.
OngewoOscitancy, s. Geeuwen, o. *
ne slapet iglzeid , yr.
adj.
(
Oscitantly,adv.)Geemvend.
Oscitant,
Slaperig.
*
Oscitation , s. Geeuwen, o.
Osculation, s. Raking tusschen eene kromme lijn en hare rakende
, yr.
Osculatory, adj. Rakend; — point, Rookpunt, o. * s. APeelding van Christ us
of Maria, welke door den priester gekust en tot het zelfde einde aan het y olkoyergegeven wei d, yr.
Osier, s. Waterwilg, m.
Osmazome , s. Geurig sap (nit osseny!eesch
verkregen), o.
Osmium, s. zeker mewl.
Osmund, s. Iratery aren , yr.
Osnaburg , s. Ornabruksch linnen, o.
Ospray, s. Ganzeadelaar,, Beenbreker, m.
Osselet, s. Beengewas (in de kniell van
een paard), o.
Osseous, adj., zie Bony.
Ossicle , s. Beentie , o.
Ossiferous, adj. Beenmakend.
Ossific , adj. Beenmakend , De kracht hebbends om in been to veranderen.
Ossification, s. Beenmaking of Been-nording, yr.
Ossi frage, s. zekere a eend 9 Beenbreker, m.
to Ossify, v. a. Tot been doen warden,
In been veranderei. —, v. n. Verbeenen , In been veranderen.
Ossivorous, adj. Beenyetslindend.
Ossuary, s. Beenderhuis , Knekelhas , o.
Ost , s., zie Oast.
Ostensibility , s. Serijnbaarheid ,Schoonschijnendheid a. (schijnend.
Ostensible , adj. Oogenschijniijk , Saloon-
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Ostensibly , adv. Schijnbaar.
Ostensive, adj..danda:dend , Beteebenend.
Ostent, s. SFIAKSP., Uiterlijk voorksmcn.
* —, Voorteeken, o.
to Ostentate , v. a. Dish. TAYLOR, Prttlen or Pronken met.
Ostentation , s. Praal , Hoovaardige tent oonspreiding, racht, yr. *
SIIAKSP.
Vertooning, y r. , Schouwspel , o.
Ostentatious , adj. (Ostentatiously , adv.)
•
Praaiziek , Praaizuchtig.
Ostentatiousness, s. Praalzucht ,
lerij , yr.
Ostentator, s. weinig gebruilt., Praler,
Ostentous, adj. EVELYN, zie Ostentatious.
Osteocolla, s. Beenlifm , y r. en o.
Osteocope , s. Pijn in de beedderen, vs.
Osteologer, s., zie het weer gel), ui4:.
Osteologist.
O p eological, adj. Van de beenbeschrifVing.
Osteologist, a. Beenkenner,,Osteoloog, m,
Osteology, s. Beenbeschrifring, yr.
Ostiary, s. Mond teener rivier), ass.
s. Stalknecht,(in eene herberg,)m.
Ostlery, s. Uitspanning, Ilerbeig tot
pleistering yoor paarden,
Ostmen , s. pl. Deensche volkplanters
Ierland,m. meerv.
Ostracism , s. Ostracisthus , o.; fig. herbanning, vr.
Ostracite, s. Versteende oestersehelp yr.
to Ostracite, v. a. Verbannen.
Ostrich , s. Struisvogel , tn.
Ostrich-feather, s. Struisveder,, yr.
Otacoustic , s. Boren, (tot tehulpkoming
van het gehoor ,)o. * —, adj. Het geboor
to hulp komende.
Otalgia, Otalgic, s. Oorpiin, yr.
Oascouticon, s., ;le Otacoustic, s.
Other, adj. Ander. * —, Ander,, Tweede; Every — year, Om het andere jaar;
Each other, Elkander,, Malkander;
Some or —, De eene of andere, He;
eerie of andere. * —, Nog ten,
;
Give me another apple, Geef 174 nog
een' axe'. * , s. (pl. Others, ) De andere, De anderen.
Othergates, adv. veroud. , O s gene andere wljza.
-Ot l ierguise , adv. Van ee7lenandere,.? aard.
Aanm. Het word; cams verbaste, t: tot
Otherguess.
Otherwhere , adv. MILTON, Elders, Cp
tens ande.-e plants.
Otherwhile, ft,herwhiles, adv. Op ten'
anderen r 61.
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Otherwise, adv. Anders , Op eene ande- Out , adv. Buiten , , (niet binnen , of
het tegengesteide van In of Binnen); T he
re wifze , Uit andere ootzaken, In cen
stag to — , kit t Pert is buiten. —, Los,
ander oizigt.
(Mum, s o Gemak , o., Ledigheid, vr.; Uit; The leases are —, De bladeren
— cum dignitate, Deftige ledigheid,vr. zijn los. * —, Uit, Van huffs, AfireOtter, nieulvere schriejwilze vo or Otto. zig ; I was —, Ik was uit. * — ,,Uit ,
Uitgebluscht ; The fire is —, Het your
Otter, 0. een tweeslachtig dier ,Otter
is uit. * —, Op, Ten elude ; The proOtter-clog, s. Otterhond , M.
vision is—, De voorraad is op ; The barOtter-hunting, s. Otterjagt, yr,
rel is —, Het vat is ledig. , BusOtter pike, s. een vicch, Pieterman ,
ter; bediening ; The minister is —, De
s."Olieachtig
aroma
van
bloemen,
o.
Otto,
Ottoman, adj. Ottomannisch. * —, cola minister is- afgett eden , buiten bedienitze.
* — , Geheel , Tot aan het elude toe;
Turksche stoel , Ottomane , yr.
to Hear one —, Iernand tot aan het einOubat, Oubust , s. Beerrups ,
Ouch , s. vercud. Kiss, (van een' Steen ,) de toe aenhooren. * , Ten einde , Ver.
yr. 4(
Goutlen of juwee,en halssie- streken ; My time is — , IVIijn aid is em;
read o.
Stoot van de slagtanden eons The cherries are —, De kersentija is
nit, voorbil ; My dream is ,—, Blip;
everzw j ns ,
Ought , s. lets, Eenig ding, o. ; beter : droosso is ten einde , voorbij , vervuld.
, L aide , Stet k ; to Laugh —, LuidAught; If I had — to do with him,
dien ik lets met hem to doen had ; For keels lagchen. ' , Uit, Uitgeleend of
Verhuurd
; My horse is —, Msin paard
— I know or see, Poor zoo veel ik wee:
is niet op stal. * — , In eerie &eating ;
of zie.
Ought, verb. def. Pdoeten, Behooren, He is greatly — , Hij vergist zrch
deerkk. * — , In vetlegenheid ; He was
Schuld:g zijn ; You — to remember,
in his discourse, bieef in zone remoest of behoordet bedenken ;
— to
de steken. * —, Met gescheurde kleedebe so, ; Het moest of Hee behootde zoo to
ren ; — at the elbow , Met den elleboog
zijn ; Subjects — to obey their king,
door de mouwen ; alas! Ilelezas ! —,
Onderdanen mseten of zijn verpligt ,
int. Weg! — with or — upon him!,
hunnen boning to gehootzamen.
Ounce , s. zeker dier,, Losch. * —, Kleine Weg met hem ! Aanm. Achter sommige
werkwoorden dient het enkel, om eenen
pante'', m.
nadruk aan dezelve to geven ; als : to
Ounce, s. Once, Ons, o.
Find —, to Seek —, evz. ; zie overigens
Ounded, adj. CHAUCER , Golvend.
zoodanige wet kw. op L y nne plaats. In
Ounding , adj., zie Ounded.
zamenstell. beteekent het gewoonlijk iets
Oundy,, adj. in de wapenk. , Golfswitze ,
weer, dan een ander, son:10s sob,uit.
Golvend.
lacing,
of vitsluiting. * — of prep.
Ouphe, s. , zie Fairy , Elf.
Ouphen , adj. , zie Elfish.
Uit; — of friendship, Uit vriendschap.
*— Uit, buiten ; — of place, Bniten
Our, pron. pross. adj. Ooze, Ons;
plaats, die zijn' post verloren heeft ;
Ooze hoed; — house, OM lath
—hat,
Uit de guns:, die de goose
Ours pron. pross. s. De of Het ooze ;
—ofavur,
His horse and ours,Zijn paard enbet ooze. verloren heeft ; — of print, UitverOuranography, s. Hemelbeschrilving, yr.
kocht , 1Viet nicer voorhanden ; — of
Ourself, recip.pron. used in the regal style, fashion, Uit tie mode; prov. — of sight
zie Outselves.
— of mind, Uit het oog, uit het hart ;
He is — of my head, Het is mij door
Ourselves, recip. pron. One, Ons zelven,
Zelven ; We dress —, Ll ij kleeden ons het hoofd gegaan ; Time of mind, Onof ons z,lven ; We— did it, deden heugelijke tijden ; fig. You'll be — of
pocket by it, G znit et bij verliezen;
het zelven. * —, WV zelven.
Ouse, zie Oose.
to Be — of purse or pocket, Alles
gegeren hebben , Geen geld meer hebben;
Ousel , s. Mere?, yr.
to Oust, v. a. Wegisemen.
— of patience, Ongeduldig; — of huOust , zie Oost.
mour, Uit zijn htetneur; to Be — of taste,
Ouster, s. Verdi jiving uit het be2it , yr. Zitnen smaak verloren hcbben. *
Ouster-Se-main, s. in regten , Bevrifding
Zonder ; — of doubt, Zonder Pm**
—of,
van vocgdijschap , yr.
fel ; to Be -- of tabaeco , Zonder tabak
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zijn; to Be — of all , IViets meer bebben; Outcry , s. LThroep m. , Schreeuwen
, Ultiouwen, Gejouw,,
of o., Gil, m
— of order, Zonder orde ; to Be
o.
veroud, Openbare verkooping,
tune, (van een speeltutg)Ontstemdzijn;
fig. Uit zijn humeur zvn ; to Be — of 'Ital ie ,
tune with one, Niet meer met iemand to OutclarL:, v. a. Verder durven gaan ,
overeen stemmen; to Be —.of love with dan een ander, iii lets ;v(-,t; bier : Trotone Icmand niet meer beminnen ; — seven , Braveren , Het :29ojd bickn.
ooh: Ver- to Oitdate , v. a. HAMAIOND OuderVan den weg
of t!le
spreia ; zir Buitensporig; to Ask — of wetsch maken, Afichaffen,
the way, Te veel vragen ; to Bid — of to Outdo , irr. v. a. Overtreffen.
the way , Te weinig bieden ; That is — Outdoing, s. Overtreffen, o.
of my way , Drat is te hoog voor mil. to Outdrink , irr. v. a. In het (1 /liken
*— of, nit ; to Drink — of a glas, overtreffen;vanhier:Vandebank drinken.
Uit een glas drinken ; fig. to Beat a to Outd well , reg. & irr. v. a. Over den tiid
child — of its tricks , Een kind zijne uitbliiven; van bier: Verzuimen.
kuren afleeren. * — of, Met ; — of Outer , adj. Buiten. ; An — court,
Eel; buitenhof:
design , Met opzet.
one of Outer , s. veroud., Ultdrilver , m. ; ook :
to Out , v. a. Verjagen ; to
Ouster. * , gemeen, Die of Dar
Iemand
tit
zijne
plants
zie
one's place ,
overtreft , of order gaat.
verjagen ,,Hem daarvan berooven.
to Outact, v. a. Overthijven , Met... Outerly, adv. Uiterlpk.
Outermost , adj. Buitenste.
te ver gaan.
to Outface , v. a. Door grootmoetligheid
u tbade , pret., zie to Outbid.
O
to Outbalance , v. a. Zwaarder wegen dan. of onbeschaamdheid tit het veld slaan,
to Outbar,, v. a. Buiten sluiten , (door Den mond stoppen; fig. This is to — the
un at noon
day , Dit is zeggen , dat
sun
versterkingen der vijanden).
to Outbid, irr. v. a. Meer bieden, dan wit zwart is.
to Outfawn,v. a. Inflikflooijen overtrefen.
een ander, Overbieden.
to Outfeast , v. a. In feesten en zwelgeOutbidder, s. Meerbiedende.
Inflated.
rt./ en over ti Ten.
zie
Ourblown , part. adj. ,
to Outblush, v. a. In roode kleur over- to Outfeat , v. a. veroud., In daden over
treffen.
fen .treffen Rooder zijn dan.
Outborn , adj. Vreemd,Uitheemsch, Nies to Outfit , v. a. Uitrusten.
to
Outflank,
v. a. Overvleugelen.
in de plaits of in het land geboren.
Outbound, adj. Naar buiten 's lands be- to Outfly,, irr. v. a. Voorblj vliegen.
to Outfool , v. a. In dwaasheid overtrefstemd.
to Outbrave, v. a. Trotseren , Beleedigen. fen, Gekker zijn dan.
to Outbrazen , v. a. Door onbeschaamd- Outform , s. B. joNsoN,Uiterliikevorm.m.
held doen zwichten of tilt het veld slaan. to Outfrown , v. a. Door stuurschhea
verward t:naken.
Outbreak, s. Uitbarsting , y r.
Ourbreaking , s. wat uitbreekt , te voor- Outilate , s. Boitenpoort, Poort naar
buiten, vr. Uitgang m.
schiln komt, Verschijning vr.`
to Outbreathe, v. a. Langer adem heb- Outgave, pret., zie to Outgive.
ben dan een ander. * — , Uaademen , to Oacgcneral, v. a. In krfigskundige bekwaamheden overtreffen.
Uitblazen. * — , v. n. Sterven.
to Outgive , irr, v. a. In het geven overto Outbut, v. n. ICiemen , Uitloopen.
In
het
bouwen
overtreffen
, Meer geven , dan eer y ander.
to Outbuild , irr. v. a.
trelren; fig. Langer duren dan. to Outgo, irr. v. a. Voorbij gaan , Sneller
to Outcant, v. a., zie Surpass in canting. gaan dais. —, Voorkomen. * —, PerOutcast, adj. Verbannen, Verworpen , schalken, 117tsleiden.
Weggeworpen. * —, s. Balling, m. en Outgoing, s. Uitgang, m. ; fig. z i e Expenditure. *—, Josh. i7: 9, Uiterste
Ultraagsel , o.
yr. *
grens , yr.
Outcept, conj. B. JoNsoN , zie Except.
Outgrew, pret., zie to Outgrow.
to Oucclimb, v. a. Verder klimmen dan.
to Outgrin, v. a.,zie co Exceed in grinning.
to Outcompass, v. a. Oversch,Vden.
to Outcraft , v. a. In lets overtreffen,Ver- to Outgrow, irr. v. a. Voorbij groeofen.
, * — , Te groot of Te oud voor...worden.
schalken.
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Outguard , s. Buitenwacht, yr., Buitenpost , m. , Pike: , o.
to Ouiherod, v. a. In gewelddadigheid
overtreffen.
Outhouse, s. Achterhuis, Achtergebouw,o.
to Outjest v. a. In het b °erten overtreffen, Al boertende over en weder den
mond stoppen.
to Ontjuggle, v. a. In het goochelen or ertreren.
to Outknave, v. a. In guiterijovertriffen.
Outland, adj. veroud., zie Outlandish.
Outlander, s. A. WOOD, Buitenlander,m.
Outland i sh, adj. Preemd , Buitenlanthch.
to Outlast, v. a. Langer Buren dun.
Outlaw , s. Ionand ,
vogeivrij verklaase buiten de beschermirg van de
wet is,
m. en vr. *
Bandiet, Roover , nt.
to Outlaw, v. a. Vogelvrij verklaren ,
Buiten de bescherming der ivet stellen.
Outlawry, s. Vogelvrii verklaring, vs-.
Outlay, s. Uitschot , o., Uitgave , vs.
to Outleap, v. a. Voorbii springen.
Outleap, s. Ontsnappen, o.
Outlet, s. Uitgang m., Opening, (naar
buiten ,) yr.
Outlicker, s. scheepsw. , Botteloef, yr.
to Outlie, v. a. Harder liegen dan.
Outlier, s. Die niet op de plants woont ,
waar hij behoorde to woven.
Outline, s. Omtrek,
Buitenste
Grens, vr.
to Outline, v. a. Schetsen.
to Outlive , v. a• Overleven.
On tli ver, s. Langstievende, Die een'ander'
overleeft.
to Outlook, v. a. Iemand zoo sterk aanzien , dat hij van zijn stuk raakt. *—,
Uitzoeken.
Outlook, s. Uitkijk ,m.*
WaakzaamUitzigt, Gezigt , o.
held , vr. *
Outlope , s. veroud., Uitstapje , 0.
to Outlustre, v. a. In glans of luister
overtreffen.
Outlying, adj. Buiten de geivone orde
van zaken.
to Outmarch, v. a. Schielijker marcheren dan.
to Outmeasure, v. a. In maat overtreffen.
Outmost, adj. Ui terste , Het verst van het
midden verwijderd.
to Outname, v. a. In het noemen overtreffen.
to Outnumber, v. a. In getal overtre en,
Talrijker zijn dan.
to Outpace, v. a. Voorbsj stall en, Vont-bij loopen. * — , In het loopen overtre en.

OUTP
to Outparamour, v. a. In het bceleren
overtreffen.
Outparish , s. Buitenwa , Wijk buiten
de muren , yr.
Outpart , s. Buitengedeelte , o.
to Outpass, v. a. Inhalen Overtreffen.
Outpensioner, s. Invalide , die niet in hct
hospitaal onderhouden wordt , tn.
to Outpoise, v. a., zie to Outweigh.
Outporch, s. Portaal, o. , Ingang , tn.
Outport, 5. BuitenIzaven , Haven op eenigen afstand van Londen, vr.
Outpost, s. Buitenpost, m.
to Outpour, v. a. Uitgieten ,-Uitstorten.
Outpouring, s. Uit,torting, vr.
to Outpray,, v. a. In ifver bij het bidden
overtreffen.
to Outpreach , v. a. In het preken overtreffen.
to Outprize , v. a. In waarde overt,' effen.
* —, Den ptijs hooger bepalen van sets,
dan het waard is.
to Outrage, v. a. Zeer beleedigen,Honen.
* —, v. n. veroud., Buitensporigheden
begaan.
Outrage, s. Grove beleediging , yr.,
Hoon,
*
Geweidenarij , vr.
Outrageous, adj. (Outrageously, adv.)
Zeer beleedigend Ilonead.
, Geweldig , Gewelddadig. * , Buitensporzg.
Outrageousness, s. Geweldigheid, yr.
to Outraze, v. a. Uitroeijen.
0utre , adj. Overdreven, Buitensporig.
Aanm. „Een noodeloos wooed ," zegt
TODD.

Outreach, v. a. Verderreiken., dan.
to Outreason, v. a. Voorbij red,nes en.
to Outreckon, v. a. Voorbij rekenen.
to Outreign, v. a. Tot het einde toe regeren.
to Outride, irr. v. a. Voorbif
v. n. Uitrilden.
Outrider, s. Deurwaarder van den sheriff.
* , Bediende tepaard, die een riftuig
vet gezelt , tn.
Outrigger, s. Bakspeer,, vr. * —, Pagaaistok ,
* , Doove ,Jut,
Outright, adv. Dadelijk,Oogenblikkelijk.
*
Geheel en al, Volkomen.
to Outrival, v. a. Overtreffen, De loef
afsteken.
Outroad, s. Uitstapfe , Togtje, o.
Outrode, pret. , zie to Outride. (dan.
to Outroar,, v. a. Sterker loeifen of bulken
to Outroot , v. a. Uitroeijen.
to Outrun, irr. v. a. Vootbij loopen.*—,
Overtreffen.
to Outsail, v. a. Voorbij zeilen,
TO

OUTS
Outscape, s. Ontsnappen, o.
to Ontscorn , v. a. In het verachten
overtreffen , Door sterkere verachting
uit het veld slaan.
Outscourings , s. pl. Uitschuursel , o.
to Outsell , irr. v. a. Duurder of Boven den
prijs verkoopen. * - ,Een' hoogeren prijs
winnen dan.
Outset, s. ilanvang ,m., Begin, o.
to Outshine, irr. v. a. In glans overtreffen,
* —, Glans van zich geven. (feat.
to Outshoot, irr. v. a. In schietenOvertref* , Voorbij of Te ver schieten.
to Outshut , v. a. Buitensluiten,Uitsluiten.
Buitenste gedeelte , o. of zij
'Outsides.
,
de, yr. * Uitwentfige,Uiterlijke , 0.;
fig. Uiterlijie , o. , Schijn 9
to Outsin , v. a. In het zondigen voider
gaan dan.
to Outsit , irr. v. a. Over den 10 zitten,
Langer zitten don.
to Outskip, v. a. Ontspringen, Ontvlieden,
Onnvijken, Ontgaan, Vernal:Men.
Outskirt , s. Voorstad, yr.
v. a. Over den tijd slato Outsleep ,
pen , Verslapen , Slapende verzuimen.
to Outsoar,, v. a. nark,' vliegen, Hooger vliegen dan.
to Outsound , v. a. Luider klinken dan.
to Outspeak, irr. v. a. In het spreken
Te veel sprekem
overtreffen,*
to Outsport , v. a. In het schertsen overtreffen of verder gaan dan.
to Outspread, irr. v. a. Uitspreiden ,Uitbreiden, Uitstrekken.
to Outstand, irr. v. a. Uitstaan, Doorstaan,
Te lang stoats. * —,
Uithouden. *
v. n. Uitsteken, Uitpuilen.
Outstanding, adj. Uitstaand.
to Oustare , v. a. Door onbeschaamd aanstaren uit het veld slaan.
to Outstep, v. a. Voorbij stappen , Verder
gaan dan.
Outstood, pret., zie to Outstand.
to Outstorm v. a. Door stormen overwinnen, Heviger stamen dan.
Outstreet , s. ilchterstraar, yr.
to Outstretch, v. a. Uitstrekken. (dan.
to Outstricle, irr. v. a. Verder schrijden
to Outstrip , v. a. Voorbij rennen.
to Outswear, irr. v. a. In zweren of vloeken overtreffen.
to Outsweeten, v. a. In zoetheid ovettreffen.
to Outswell , v. a. Overstroomen, Overloopen.
Outtake, prep. CHAUCER, zie Except.

OUTT
615
to Outtalk , v. a. Voorbil proton, Den
mond toepraten.
Outthrew,, pret. , zie to Outthrow.
to Outtongue , v. a. Overschreeuwen.
to Outthrow, irr. v. a. Verder Werpen dan,
Voorbij werpen.
to Outtop , v. a. Over het hoofd groeffen;
fig. In tie schaduw stellen.
to Outvalue , v. a. In waat de overt, Ten.
io Outvenom , v. a. Sterker vergay bevatten , dan.
to Outvie , v. a. Overtrefen.
toOutvillain, v.a.In schurkerij overtreffen.
to Outvoice , a. a. Overschreeuwen, Harder schreeuwen dan.
to Outvote, v. a. Bij tneerderheid van
stemmen verkrijgen , Overstemmen.
to Outwalk , v. a. illoede wandelen. *
Voorbil wandelen.
Outwall, s. Buitenmuur,; fig. Schijn, m.
Outward, adj. Uiterlijk , Uitwendig. *—,
Schijnbaar,, In schijn. * , in de godgel. , Wereld10 Vleeschelijk. * s.
Uiterlijk, o., Schijn, m.
Outward, adv. Naar buiten's lands. *—,
Naar buiten.
Outwardly, adv. Uitetlijk.
Outwards, adv. , zie Outward, adv.
to Outwatch , v. a. Waakzamer zijn dan,
In waakzaamheid overtreffen.
to Outwear, irr. v. a. Net verveling
doorbrengen. * — , In during overtreffen.
to Outweed , v. a. Uitroeijen.
to Outweep, irr. v. a. In het weenen
overtrefren.
to Outweigh, v. a. Zwaarder wegen dan.
* Overtreffen, ten opzigte van dapperheid of invloed
Outwept, pret. & part., zie to Outweep.
to Outwel, v. a.CHAucER.zie to Pour our.
Outwent , pret., zie to Outgo.
to Outwhore , v. a.In het hoeren overtreiren.
to OtItWill irr. v. a. SPENSER , zie tO
Win a way oat of.
to Outwind, irr. v. a. Uitwinclen ; fig.
Uitredden.
to Outwit , v. a. Verschalken , Bedriegen,
Te slim zjin.
Outwork, s. in de vestingb., Buitenwork , o.
Outworn , adj. A"gedragen, Versleten.
to Outworth , v. a. SHAKSP. Meer waard
zijn dan.
Outwound, pret. & part., zie to Outwind.
to Outwrest , v. a. ilfpersen.
Outwrought adj.(in werking)Overtroffen.
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to Outworth, v. a. In waarde overtre err.
to Oritwrite , irr. v. a. E,ter of Suellesschrilven don.
Outwrote , pre% , zie to Outwrite.
to Outzany,, v. a. Greeter poetsenmaker
zifn don.
Oval, adj. Eirond , Ovaal , Langwerpig.
rood. s. El , node figuur,vr.,Ovaal,o.
Ovarious , adj. Van eijercn.
Ovary, s. plants, waar de bevruchting
geschiedt , Eijerstok,
Ovate, Ovated , adj. Eivormig.
Ovate-lanceolate, adj. Langwerpig lan(vorrrig.
cetvormig.
Ovate-subulate , adj. Langwerpig elsOvation, F. bij de Rom., Kleine zegepraal , vr.
Ovate-oblong, adj. Eivormig.
Oven , s. Oven, Bakoven ,
Oven-fork, s. Ovengpffel, yr.
Ovenful , s. Oven-vol , an.
Oven-peel, Ovenschop, yr.
Oven-tender, s. Ovenstoker,,
Over, adj. Boven,te,Boven. * —, prep.
Boven, Over ; The evils that hang over
our heads, De rampen, die ons boven
bet hoofd hangen; prov. hoots over
shoes, let's through it, Korn ik over den
bond , ik kom ook over den staart ;
Tot over de ooren toe.
—headnrs,
* —, Over,,Over heen ; He leaped over
the brook , Ills sprong over de Beek.
* —, Over, Ann de andere zijde ; —
the way, Ann de overzijde van den
weg. * , Over, Ter oorzake van; to
Mourn—a dead friend, Over een'overletle•
nen vriend rouwen, treuren. * —, Over,
Door; The world — , Door de gansche
wereid. * vergelijking van. * — ,
adv. Meer,Dansenboven, Over; Five feet
and, an inch —, Piff voet en een duim
ineer ; There is nothing —, Er is niets
over. * —, Van den eenen kant tot den
anderen , Breed ; The river was a mile
— , De rivier was eene mill breed. * —,
ale: All , Geheel en al. * Voorbi
Over; Ms rage is — Zijne weede is
over ; — again, — and —, Herhaalde kee
s-en ;— and above , Buitendien. Aanm.
Met sommige werkw. , veelal in beteekepis gelijk aan het Hal. OVER, ale
scheidb. voorz. , ale : to Go , Overgoon ; to Run —, Overloopen, enz. zie
al zoodanige werkw. op hunneplants.
— OVE R Ivo/ dt ook gcbruikt in zamenstellingen met verschillende woorden ,
die afzenderlijk zuilen opgegeven wor-

OVER
den , omdat de betcekenissen ever
wijken van elkander:'n.
to Overabouud, v. a. ulcer dais gen6eg
Overact , v. a. OVC7.11,1:137C11.
OVe ragainst , prep. Tegrn,”ter
to Overagitate , v. a. Te zest- bewrvn
of verontrusten.* , Te veel behande7en.
Overalls , 0. pl. Overbroek, yr.
Overanxious, adj. Al to ang,tig , Al to
bcgeerig.
to Overarch, v. a. Over-I:elven.
to Overawe, v. a. In ontzag houden ,
Ontzcg inboezemen.
to Overbalance . v. a. Overt ' e '
Overbalance, s. Illeerderheid,Grootere hoeveelheid, yr.
0 verbat cle, adj. veroud., Al te yruchtb,ar.
to Overbear, irr. v. a. Onderdrukken,
Overtreffen, Overwinnen.
Overbearing , adj. Trotsch , Aanmatigentl.
to Overbend, irr. v. a. Te sterk spannen
of buigen.
Overheat, pret. & part. , zie to Overbend.
to Overbid, irr. v. a. Overbieden, Meer
bieden dan.
Overblew, pret. , zie to Overblow.
to Overb!ow , irr. v. n. Zijne hevig*= . v. a. Verdriiven,
held voorbij
(gelijk de wind de waken). (schip.
Overboard, adv. Over booed, Buiten het
Overbold, adj. (Overboldly,, adv.) Al
to vrijpostig , Vermetel.
Overbore, pret., zie to Overbear.
Overboru , part., zie to Overbear.
to Overbrow,, v. a. Over heenhangen.
to Overbuild, irr. v. a. Overbouwen.*—,
Bebouwen.
erbou girt, pre t. & part., zie to Overbuy.
to Overbulk , v. a. SHAKSP., (eon scl2ip)
Ill to zwaar beladen.
to 0 verburthen , v. a. Overladen, Te
zwaar beladen.
Overbusy , adj. Ill to werkzaam. * —,
overgedienstig.
to Overbuy, irr. v. a. re door kooen.
Overcame, pret. , zie to 0 vercom,.
to Overcaoopy , v. a. Met een' troonhemei bedekken.
Overcare , s. Bovenmntige zorg , Yr.
Overcareful , adj. Al to zorgvuldig
bezergd.
to 0,ercarry,, v. a. Te yer voeren.
to Overcast , irr. v. a. Bewolken , Met
wolken bedekken. * , Bedekken. — ,
Te hoog rekenen , Verrekenen , illisrekenent
Overcautious , adj. Overroorzigtig.
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Overcharge, v. a. Overladen. Te hoog. Overflow , s. Overstrooming. *
Overrekenen.
tolligheid, y r., Oveivloed, in.
Overcharge, s. Overlading. * —Te hooge Overflowing, s. Overvloed, m. *—, adj.
rekening , yr.
Overvloedig.
to Overclimh, v. a. Overklimmen.
Overflowingly, adv.' In overvloed.
to Overcload, v. a. Met wolken bedek- Overflown , part., zie to Overfly. Aanm.
ken , Bewolken.
Bit SWIFT , BENTLEY , en eenige andere
sehrijvers ten onrtgte voor Overflowed.
to Overcome, irr. v. a. Overw Innen. "—,
Te boven komen. * —, Te sterk zijn, to Overflush , v. a. Te rood waken ; fig.
zoo dat men het niet kan verdragen. Te zeer opwinden.
* —, Ter neder slaan; This smell over- Overforward, adj. Te voorbarig, Overcomes me, Dezen reek kan ik niet ver- gedienstig.
dragon ,
Overforwardness, s. Al te groote vooris moj to stork, Ili, maakt
* , v. n. De overhand krill barigheid of gedienstigheid, yr.
Overwinnen.
to Overfreight, v. a. Al tezwaar beladen.
gen ,Overwinnaar
Overfruitful, adj. Te vruchtbaar.
Overcomer, s. Overwiunaar,, m.
to Overget, irr. v. a. SIDNEY, Inhalen,
Overcotuingly,, adv. Met overmagt.
Overconfident , adj. Al te vertrouwetijk. Bereiken.
to Overcount, v. a. Te hoog rekenen.
to Overgild, irr. & reg. v. a. Vergulden.
Overcredulous, adj. Al te bijgeloovig.
to Overgird, irr. & reg. v. a. Te sterk
Overcrew, prec. zie to Overcrow.
gorden.
to Overcrow, irr. & reg. v. a. Over- to Overglance , v. a. In haast overzien ,
kraaijen.
Een oog op lets slaan.
to Overdate, v. a. Over den tijd dag- to Overgo , irr. v. a. Overt, den ,Te boteekenen.
ven gaan.
Overdid, pret., zie to'Overdo.
Overgreat, adj. Overgroot.
Overdight, adj. veroud., Overdekt.
Overgrassed, adj. SPENSER Met gras
to Overdo, irr. Te ver gaan met lets, overgroeid.
Overdrifiren. * , Te tang of to stork to Overgorge, v. a. Overkroppen ,Overkoken ; to — one's self, Te veel werken. laden.
* —, v. n. Te hard werken. * — , Te Overgrew, pret., zie to Overgrow.
stork koken.
to Overgrow, irr. v. a. Overgroeijen.
Overdone, part. van to Overdo; inzond. *— , Voorbil groeijen. * — , v. n. To
Te gaar.
hoog groefien.
to Overdraw, irr. v. a. To veel trekkers.' Overgrowth, s. Te welige groel, tn.
to Overdress, v. a, Al to veel kleeden of to Overhale, v. a. eon touw, dat te stiff*
opmaken.
gesprannen is, Slappen. * —, Nog eons
to Overdrew, pret., zie to Overdraw.
nazien. Aanm. to Overhaul vet dient do
to Overdrink, irr. v. a. Te veel drinken. voorkeur.
to Overdrive, irr. v. a. Overdrijven, Te to Overhandle, v. a. Te veel behandelen
ver driven, Al to Stork dr-liven.
of vermelden.
Overdrove, pret., zie to Overdrive.
to Overhang, irr. v. a. Overhangen,
Overdrunk,pret. & part., zieto Overdrink. Overheen hangers.
to Overdry , v. a. Te stork droogen.
to Overharden, v. a. Te stork hal den.
Overeager, adj. Al te vurig of te driftig. Overhastily , adv., zie,Overhasty.
Overeagerly, adv. Met to veel drift.
,
Overhastiness, s Al te groote haast,
Overeagerness, s. Te groote drift, yr.
Overhaasting, Overiiling , yr.
to Overempcy, v. a. Al to ledig maken. Overhasty, adj. Al te haastig.
to Overeye 5 v. a. Het opzigthebben over to Overhaul, v. a., zie to Overhale.
lets. *
Beschouwen , Overzien.
Overhead , adv. Boven het hoop, Boren.
Overfal, s. RALEGH, Waterval, m.
to Overhear, irr. v. a..elfhooren, AfluisOverflew, pret., zie to Overfly.
teren , Beluisteren.
to Overfloat, v. a. Overstroomen.
Overheard, adj. Toevallig gehoorcl.
to Overflow, v. n. Overloopen. * — , In to Overheaten, v. a. Te heet maker:.
overvloed zijn , Overvloeijen. * —, v. a. to Overhele, v. a. B. JONSON Overdekken.
Mullen, dat lets overloopt ,Overstroomen; to Overhend, v. a. SPENSER., Inhalen.
fig. Overstelpen.
Overhung, pret. & part., zie to Overin
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to Overjoy, v. a. Verheugen, Verrukken,
Oveijoy, s. Verrukking, vr.
to 0 v erlal- our , v. a. Te veel werken, Te
veel ;melte semen, Overwerken.
rcg.v. a. Overladen,
to O ‘ erlade irr.
Te zwaar beladen_
Overladen , adj. 0:'elladen.
Overlaid, prat. en part., zie to Overlay.
to Overlap , v. a. Overslaan, Overvouwen.
Overlarge , adj. Al to groat.
to Overlash , v. n. BARROW, Overdrs)ven.
Overla,;hingly, adv. veroud., Overdreven.
to Overlay, irr. v. a. Te zwaar beleg, Overstelpen,
gen. * , SI120168. *
, Bedekken , BeTer neder slaan.
Vereenigen, Zamenvoegen,
leggen. *
door lets er over heen to leggen.
Overlaying, s. Bekleed 1;2,9; , yr.
to Overleap, irr. v. a. Overheen springer.
Overleather,, s. SIIAKSP. Borenleder,,
(aan eels' schoen,) 0.
to Overleaven, v. a. Te stork doen rijzen ;
fig. Bederven.
Overlight, s. Te stork licht , o.
, v. n.
to Overlive , v. a. Overladen. *
Te lang levers.
Overliver, s. Langstlevende ,( die ?anger
lee ft, dan een ander ,) ns. en yr.
to Overload, v. a. Overladen ,Te zwaar
beladen.
Overlong, adj. Te lang.
to Overlook, v. a. van eene hooge plants
Overzien. * — , Overzien, Doorzien.
,
* — , Het opzigt hebben over. *
, Overzien,
Overzien , Herzien. *
Over het hoold zien (nit in. chikkeliik•
held ,) Door de vingers zien. * , Orer
zien, Voorbij zien, Over het hoofd zien,
Ve rzu im en .
Overlooker , s. Opziener, m.
Overloop , zie Orlop.
to Overtive , v. a. Te sterk berninnen,
Te veel houden van.
Overly, adj. bled. HALL, MONT,AGU
SANDERSON , Oppervlakkig , Slordig ,
Achteloos.
Overmasted, adj. Te veel mast of Te zware
masten hebbende.
to Overmaster, v. a. Overmeesteren,
Beheeren.
to Overmatch, v. a. Overwinnen.
Overmatch, s. die to sterk is voor iemand,
Ongelifke partil, yr,
to Overmeasure , v. a. Te hoog schatten.
Overmeasure , s. Overmaat , Toegi ft,
(boven de vereisehte maize ,) yr.
to Overmix , v. a. Ilia to veel vermengen.

OVERM
Overmodest, adj. Overzedi Te zedig.
Overmost , adj. Hoogste, Opper ste.
Overmuch, adj. Te veel. * —, adv. In
eene to groote mate. *—, s. Te veel , o.
Overmuchness, s. B. JoNsoN, zie Exuberance.
to Overmultitude, v. a. MILTON , Talrijker zijn dan.
to Overname , v. a. ilchter of Na elkander
opnoemen.
Overnight, S. SHAKSP. Avond, 712 ; At
—, In den avond , Tegen den avand.
to Overnoise , v. a. Door gedruisch verdooven.
to Overoffice, v. a. Overheerselzen
kracht van een ambt).
Overofficious, adj. Al tegedienstig,Lastig
Overold, adj. Al to oud.
to Overpaint, v. a. To stork kleuren,
Ov e ifzen.
to Overpass, v. a. Overgaan, Parseren.
* —, ten teeken van mlnachting, Voorbij zien of gaan. Uitlaten to eene
rekcning.
to Overpay, irr. v. a. Te veel betalen
voor, Meer dais den prijs betalen voor.
to Oeerpeer, v. a. SHAKSP., zie to
Overlook.
to Overperch , v. a. Overvliegen.
to Overpersuade , v. a. Tegen zijn' wil
overreden.
to Overpicture, v. a. SHAKSP. OvertreFen.
Overplus, s. Overschot ,(dat to veal is,)
a. , , zie Surplus.
to Overply, v. a. Te sterk aanzetten,
Te hard doen we; ken.
to Overpoise, v. a. Zwaarder wegen,
Zwaarder zijn.
Overpoise, s. Overwigt , o.
to Overpolish , v. a. To zeer polijsten.
Overponderous, adj. Te zwaar.
to Overpost , v. a. SHAKSP., Oversnellen.
to Overpower, v. a. Onderdrukk en (door
eene meerdere magt), Overweidigen.
to Overpress, v. a. Tezwaar drukken, zie
to Overwhelm.
to Overprize, v. a. Te Moog schatten,
Een' to hoogen prijs be paler; boor,
Overprompt , adj. Overvaardig.
Overprotnptness , s. Overijling, Overhaasting, yr.
to Overproportion , v. a. Van eene tegroo•
to proportie make;;.
Overquietness, s. Te groote rust, yr.
to Overrake , v. a. , als : The waves —
the ship, De golven spoelen over het schip.
Overran , pret. , zie to Overrun.
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Overrank , adj. Te vet , Te wolig.
to Oversize , v. a. In grootte overtre en.
to Overate, v. a. Te hoPg schatten of * - SHAKSP. Overpleisteren , Betaxeren. , Een' te horgen prijs be- pleistet en.
palen vocr.
to Overskip, v. a. Overbuppelen , Overto Overreach, v. a. Horger reiken dan. springen. * — , Ontkomen.
*— , Bedriegen , Bedotten. —, v. n. to Oversleep , irr. v. a.: to — one's self,
van een paard, dat met de achterpooten Te lang slapen, Ziclz verslapen.
de voorpooten raakt , Aanslaan.
Overslcpr, pret. & part., zie to Oversleep.
Overreacher, s. Bedri:eger,,
to Overslip , v. a. Verzuimen , Weglato Overread, irr. v. a. SHAKSP., Overle- ten , Over het hoofd zien.
zen , Doerlezen.
to Overslow, v. a. HAMMOND ) Langzaam
te Overred, v. a. SHAKSP. , Met eene roo- maken.
de kleur bedekken.
to Oversnow,, v. a. Besneeuwen , Mel
to Override , irr. v. a. Overrijden.
sneeuw bedekken.
Overrigid , adj Al te gertreng.
Oversold, pret. & part. , zie to Oversell.
to Overripen v. a. pl te
Voor test' te hoogen prijsverkocht.
waken of
laten worden.
Oversoon , adv. 41 te vroeg.
to Overroast , v. a. Al te ctet k braden. to Oversorrow, v. a. Zee, bedroeven.
Overrode, pret., zie to Override.
to Overspeak , irr. v. a. als : to — one's
to Overrule, v. a. Neer magi hebben of self, Te veel sprcken , Te ver gaan.
Sterker zijn dan. *---, Regeren , Beheer- Overspent, adf. Afgemat.
schen , Het opzigt of bestuur hebben over. to Overspread, irr. v. a. Geheel en al
* in regten , Vetwerpen , bijv. eene bedekken. * — , v. n. Over bets getegenwer ping.
spreid zijn.
Overruler,, s..Beheerscher, Leider, m. to Overstand, irr. v. a. DRYDEN , Al to
Overruling, adj. Overheerschend.
stork op sets staan.
to Overrun , irr. v. a. Alloopen , Pernie- to Overstare , v. 11. ASCHAM Trild stalen , Verwoesten. *
Schte4ker loopen, ren of kiiken.
don een ander,, Voorbij
*
, to Overstep , v. a. , zie to Exceed.
Bedekken. * —, bij drukk. , Overzien. to Overstock, v. a. Al to rijskeliA vcorv. n. Overloopen , Te vol zün.
zien , Overladen.
Overrunner, s. Vet nieler,, Verw °ester , m. Overstock, s. Te groote overvloed , m.
Oversaw, pret., zie to Oversee.
to Overstore, v. a. Te zeer yatllen „Over•
Overscrupulous, adj. Al te naauwgezet , kroppen.
Lastig.
to Overstrain, v. n. Al te hevige poenOversea , adj. Overzeesch.
gen aanwenden. * v. a. AI te zeer
to Oversee, irr. v. a. Het otzigt hebben inspannen (one's self, zich).
over. * —, Over het boofd ofVoorbijzien. to Overstrew, irr. v. a. Overdekken , BeOverseer, s. Opziener , rn. * 5 Arm- dekken.
verzorger,, m.
to Overstrike, irr. v. a. Overheen slaan.
to Oversell, irr. v. a. Voor een' to boo- Overstruck, pret. & part., zie to Overgen prijs verkoopen
strike.
to Overset, irr. v. a. Omwerpen, Om- to Oversway,, v. a. De overhand hebben
mt./ten. * —, v. n. Omvallen.
over (iemand), Dose zwijg,n.
to Overshade, v. a. Overschaduwen.
to Overswell, v. a. Rsjzen boven bets,
to Overshadow, v. a. Ovetschaduwen
Overstroomen.
Beschaduwen. * — , Beschermen, Be- Overt, adj. 0 penbaar,Openlijk, Duidelijk.
schutten.
to Overtake, irr. v. a. Inhalen , Achterto Overshoot,irr. v. n. Te ver schieten.*---, halen. *
Overvallen.
v. a. Te ver schieten , Het wit voorbij to Overtask, v. a. Te zware taken opleggen.
schieten. * —, Over bets been loopen. to Overtax , v. a. Te zwaar belasten.
* —, Te ver gaan, ook : to one's self Overthrew , pret., zie to Overthrow.
in an affair, Te ver gaan ; ask: Eerie zaak to Overthrow, irr. v. a. Omkeeren. *—,
te ver
Omwerpen. *— Vernielen, Omkeeren,
Overshot, pret. & part., zie to Overshoot. Het onderste boven werpen. Over.
Oversight, s. verond. , Opzigt ,Toezigt, winnen. *— , Vet nietigen , Te niet doers.
a. —, thans, Vergissing , "'ell, yr.
Overthrow, s. Omkeering, Omwerping.
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Omkeering , Verwoesting. * —, TJeder- to Overwhelm , v. a. Ter ;leder slaan ,
laeig, ,t-,
OverFtel,:en.
Overthrower, s. Verwoester, m.
Overwhelm, s.YouNG, Ore; we lel . gi rg, yr.
to Overthwart , v. a. Tegenwerken, Ver- Overwhelmingly, adv. Overweldigend.
to Ovel. wing, v. a. MILT . N , to Outflank.
hinderen.
Overtkwart, adj. Dwars, Schniv>ch , Overwise , adj. Overwijs , Al te wfis.
Tegenovergesteld. * — , Verkee, d, Te- Overwisetwss , s. Overwijsheid , vr.
genstribbetig. * — , adv. Overdwars. *—, to Overwor,i, v. a.Te uitvoerig behande;en.
prep. Dwars over,,Over ; He laid a plank to Overwork , v a. Overwerken.
— the brook, Hij leide eene plank dwars Overworn, adj. Versleten ,Uitgeput.
to Overwrestle, v. a. Wor,telend overover de beck.
winners.
Overthwartly,, adv. , zie Overtlywart, adj.
Overthwartness , s. veroud., Dwarschheid. Overwrought, adj. Al to zeer bewerkt.
* — , Geheel orngewerkt.
* —, Tegenstribbelivg , y r.
Overyeared, adj. FAIRFAX , Verfaard ,
to Overtide, v. a. Zeer afmatten.
Te oud.
Overtly , adv., zie Overt.
to 0,ertttle, v. a. Te hoog betitelen of Oversealed , adj. FULLER , Door se veel
liver bezield.
tituleren.
Overzealous, adj. Al te ifrerig.
Overtook, pret., zie to Over r ate.
to Overtop, v. a. Hooger of Verhevener Oviduct , s. Moedertrompet, yr.
Oviform , adj. Eivormig , Ovaal.
zijn, den bets anders , Overtreffen.
to Overtower, v. a. Te hoog yli,gen.*—, Ovine , adj. Tot de schapen behoorende.
Oviparous, adj. Eljerleggend.
Hooger reiken dan, Reiken boven.
to Overtrip, v. a. Overdribbelen, Ligt Ovolo , s. Eijerlijst, yr.
to Owe , v. a. veroud., Bezitten, Heboverheen wandelen.
to Overtrow , v. a. veroud., Te hoog ben, zie to Own. *— , thans, Schuldig
zijn , Betalen moeten. * -- , Te danken
achten.
to Overtrust , v. a. Te veel vertrouwen. hebben, Verpligt voor ... zijn. * —, v.
Overture, S. SPENSER , bish. HALL, COT- II. veroud., Bloeten, zie Ought, dat
TON, Opening. "—, Su Amp., One- oorspronkelijk het pret. van Owe it.
dekking, yr. *—, titans, Voorslag , no. Owing, part. Schuldig ; A great sum of
* — , in de muz.,Ouverture , yr.
money is — me, Men is mij veel geld
to Overturn , v. a. Omver werpen , Om- schuldig. * — , Toe te schrfiven.
keeren , Vernielen. * —, Overwinnen , Owl, s. een vogel , Uil , on. ; fig. to Make
Zegepralen over.
, an — of one, lemand voor den gek
Overturn, s. Omwerpen, o.
houden.
Overturner, s. Vernieler,, Verdelger, m. Owler, s. SWIFT, Smokkelaar,, Sluikto Overvalue, v. a. Den prijs to hoog op- handelaar, m.
geven of stellen, Te hoog schatten.
Owlet, s. Uit , m. Aanm. Hoewel in den
to Overveil, v. a. Bedekken.
oorsprong geen verkleinwoord, bezigt
to Overvote , v. a. Bij meerderheid van men het echter dikwijls ale zoodanig.
stemmen verkrijgen, zie to Outvote.
Owl-eyed, s. Uilenoogen hebbende.
to Overwa:ch, v. a. Afinatten door te Owl-glass, S. Uitenspiegel , no.
lang waken.
Owling, s. Sonekkelary , yr.
Overwatched, adj. Overwaakt , Door wa- Owlish, adj. Ui lachtig.
ken vermeeid.
Owl-light, s. Schemerlicht, o.
Overweak , adj. Al te zwak.
Owl-like, adj. Uilachtig.
to Overweary , v. a. Te zeer vermoeljen. Own, adj. Eigen. Aanm. Die woordwordt
to Overweather, v. a. Door het weder slechts gebruikt na de bezittelijke veerteisteren . naamwoorden, om een' nadruk to goto Overween, v. n. Laatdunkend zijn, y en, of tot tegenstelling : My — self,
Zich veel laten voorstaan.
11e zelf; He has nothing of his —, Hi/
Overweening, adj. (Overweeningly, adv.) beef: geen verm,gen ; He has a house of
Laatdunkend. his —, Hij beefs een eigen hubs; I have
to Overweigh, v. a. In zwaarte evertref- a reason of my —, 1k heb eene bijzowfen , Zwaeerder zijn dan., dere reden.
Overweight , s. Overwigt , o.
I to Own, v. a. Erkennen, BeliMen, Be-
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kennen. * — , Bezitten 5 Zich aaneigenen.
Owner, s. Eigenaar,, Bezitter,, m.
Ownership , s. Regt van eigendom , o.
Owre, s. veroud., Wilde os, m.
Owse , s., zie Ooze.
Owser, s. AsH, zie Ooze in de laatste
beteekenis.
Ox, s. (pl. oxen ,) Road, o. * - - 5 Os,
(gelubde bul,) m.
Oxalate, s. Zuringzuur zout met eene
basis, o.
Oxalic, adj. Uit zuring verkregen; —
acid, Zuringzuur, 0.
Oxalis, s. Zuring, yr.
Oxbane, s. eene plant, Ossendood, m.
Oxbill , s. eene schtldpad.
Oxbird 5 s. ilmerik. pellikaan, m.
Oxcheek, s. Ossenkinnebak , vr.
Oxen , s. pl., zie Ox.
Oxeyed, adj. Ossenoogig.
Oxfly, s. eene vlieg van eene ibilzondere soort , Koe ylieg , yr.
Oxgang , s., ale: — of land , Zoo veel land,
als een os beploegen kan , 20 acres.
Oxheal, s. Zwart bilsenkruid , o.
Oxhouse , s., zie Oxstall.
Oxidation, s. Verzuring , Oxidatie , yr.
Oxide, s. Halfzuur,, Oxide, o. Aanm.
Yroeger wend het Oxyde geschreven.
to Oxidize, v. a. & n. Verzuren, 0 xider en.
Oxlike , adj. Osachtig.
Oxlip, s. Groote sleutelbloem, yr.
Oxstall, s. Beestenstal , m.
Oxtongue, s. eene plant, Ossentong, yr.
Oxycrate, s. water met azijn gemengd ,
am te gorgelen, Gorgelwater,, o.
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Oxygen, s. Zuurstor, Zuurstoflucht , yr.
to Oxigenate, v. a., zie het meer gebruikelijk to Oxigenize.
to Oxygenize, v. a. Verzuren, Oxyderen.
Oxygenous , adj. Van zuurstof:
Oxygon, s. Scherphoekige clriehoek , na.
Oxymel ,s. Mengsel, van azijn en hontg, o.
Oxymoron, s. in de rekenkunde ,Figuur,
waarbij een woord van eene geheei strydige beteekenis bij eels ander gevoegd
wordt, ZOO als, bijy. bitter zoet , yr.
Oxyrrhodine, s. Mengsel van twee deelen
rozenolie , en een deel rozenazijn, o.
Oxyton, s. Klemstaartig woord, o.
Oyer, a.: Court of — and terminer, B Y.zo n der geregtshof, waar halszaken gehoord en beslist worden; A justice of
— and terminer, Een regter in zoodanig.
geregtshof; --- of record, Verzoek by
voorschreven geregtshof, dat de regters,
om des te beter te kunnen beoordeelen ,
de rollers nog eons mogen nazien , o.
Oyes , int. Hoort ! Het wordt afgeleid van
of Bever is de gebied. wigs van het oud Fr.
woord Oyer, hooren , en in Engeland
in gebruik is bij de ornroepers , die het driemaal achterecn zeer duidelijk uitspreken, wanneer zij iets willen afkondigen.
Oylet , zie Eyelet en Eye'.
Oyster, s. Oester,, yr.
Oyster-catcher, s. een vogel, 0 esterdief, tn.
Oyster-shell, s. Oesterschelp , yr.
Oysterwench , Oysterwife, Oysterwoman, s. Oesterwijf, 0.
Ozaena, s. Stinkende zweer,, (in de nousgaten ,) Yr.
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P.
P
P,- s. de letter P, yr. Aanm. Deze letter is stem, aan het begin der woorden
year n, s en t ; in het midden der woorden tusschen m en t ; en aan het einde
der woorden tusschen de zelfde letters; i

PAAGE
ook in Raspbery , Receipt , en in bet
woord Corps, eene beside krilgsvolk ,
worden p en s nietuitgesproken.
Paage , s. veroud., Tol, m., weggeld, o.
Pabular,, adj. Voedend.
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Pabulation, s. Voeden, 0., Proeding , yr. wegbakken; 2.) to — OFF , Zich haastig wegbegeven Haar, TO).
Pabulous , adj. Voedend.
Package, s. Pak aadje , Yr. * , PakPabulum , s. Voedsel , o.
Pacated , adi. weinig gebruilt., zie Ap- loon , m. en o,
Packer, s. Pakker,, m.
peased.
,
Pacation , s. Stilling , Bevaediging , vr. Packet, s. Pak je Bundeltje , o.
Pace , s. Schrede , vr., Stop. * —, Gang, Brievenmaal. " —, Paketboot, yr.
Prize van gaan , vr. *— , Gang, to Packet, v. a. In pakjes binden.
Tred, Stop. *—, Grand van snel held, in.; Packet-boat , s. Paketboot , yr.
It wia go a great —, Het zal ver loo- Packfork , s. Pakstok. ; fig. Pakezel, m.
pen ; to Mend one's —, .Harder aan- Packhorse , s. Lastpaard , o.
meat van viafvoet ,Schre- Packing, s. Pakken; fig. Bedrog, o.
stappen. *
de, yr. *—, Tel, Telgang , Pasgang , Packing-cloth, s. Paklinnen, o.
Packing-stick, s. Pakstok
(van een paard ,) m.
Packneedle , s. Paknaald, yr.
to Pace, v. n. Langzaam gaan. *
, van paarden, Den tel , Pack-paper, s. Pakpapier,, a.
Gaan. *
Telgang , Pasgang gaan; I.) to-ALONG, Packsaddlle , s. Pakzadel ,
Voorttreden Tangs; 2. ) to - FORTH , Packstaff, S. Stok ,waaraan bedelaars bij
ON, Voortstappen ; 3.) to - UP and geleganheid lino pak dragen, an.
DOWN a room , Door eene kaaier op- en Packthread, s. Pakgaren , o.
red rs tappen. — , v. a. filet schreden Packwax, s. aan de zijde van den hale der
dieren , Zenuwpees, vr.
1VIeten ; fig. Leiden.
Paced, adj. in zamenst. , Eenen bijzon- packway, s. Weg vo,,r paarden ,
deren gang hebbende.
Pact , s. Verdrag , o.,Overeef7konvt , yr.
Pacer, a. Die of Dat gaat. * — , een paw' d, Paction , s. 0 rereenkomst , yr.
,
Telganger,
tn.,
Telle
,
Yr.
Pactional, adj. SANDERSON, Bij wijze
Pasganger,
Bassa, (et. i.Tarksche van verdrag.
Pacha , s.
Pactitious, adj. Volgens overeenkonict.
gquverneur,) M.
Pad , s. Voetpad , o. * — , Telganger.
Pachydertna ,mus, adj. Dikhuidig.
Straikroover to y oet , m. * —,
Vredemakend,
Bev/
edigend.
*
Pacific , adj.
, Zachtaardig, Zacht , Stu ;
weleer, Stroofien kussen , o., of zadel, m.
*
*—, thaws, Kussen, o , Zachte ofgemakkeocean , Stille Zuidzee, yr.
of
Pacifical , adj. begint to veroudet en, zie kelyke zadel , Vrouwenzadel , m. ;
Pacific. straw, Stroozak , ; A — for a close
Pacification,s.Be yrediging,Pacificatie,vr. stool, Ecn kin en voor een stellet je , o.
Pacificator, s. Bevrediger, Vredemaker,m. to Pad , v. n. Zaclitjes gaan. "- —, Te
, veroud. , Een' weg
Pacificatory , adj. Den vrede ten doel heb- wet rooven. *
begaan , Een' weg of pad rnaken.
betide , Bevredigend.
Pacifier, s. Vredemaker,, Bevrediger ,m. Padar, s. WOT TON , Grutten , y r. mrY.
Pack, s. Pak, o., Bundel. * —, Last, Padder, s. Struikroover to voet , at.
of cards, Spel kaarten ; — of to Paddle, v. n. Roeiien , Pagaaijen.
m.;
Is; het water of slijk spelen of plashounds , Troep jagthonden , m. ; — of *
thieves , Bende dieven, y r.; fig. Last, tn. ; sen. *
v. a. Spelen met, Bevingren ,
A — of troubles, ECU last van zorgen. Betasten. * —, Voortroeijen , Roefjen.
* veroud., Losbol, Bedrieger,, in. Paddle, s. Pagaai, Riem , Roeispaarz ,
to Pack, v. a. Pakken, Inpakken ; to — the Roei lap ,(bijz. voor eene sclzuit met nen
cards, De kaarten plakken , De kaarten roeijer), m., anders Oar. * —, Blad
zwdanic doorstooten , dat men diegenen (van ten' riem), Plat (van eel; and pen
zelf kraigt , Welke men verlangt. " —, *
Rad (van eene stoomboot), 0.
Uitzoeken , Verzamelen naar zijnen zin, Paddle-box, s. Radkas (van eene stoomals : to — a jury, Gezworenen y erkie
boot), yr.
zen , die omgekocat Ziji2 ; fig. to — Paddle-fish, s. Zeezwiju , a.
one's tools, Zane biezen pakken ; a.) to Paddler, s. Roefjer,, (van cent schuft ,
AWAY Wega)akkcn , Pakken ; 2.) to — die door een' persoon geroeid WO, dt ,)m.
UP , Oppakken , lapakken , Zamenpak Paddle staff, s. Sc;loirei , yr.
ken. * —, v. n. Een pak maker, Goe- Paddock, s. Groote kikvorsch , m. of
de, en pakken ; a.) to — SWAY , Zich Padde , vr.
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Paddock, s. Ileine diergaarde, (in een
bosch,) yr.
Paddockstool , s. Paddestoel, tn.
Paddy, s. Ongepelele rijst, m.
Padelion , s. eene plant, Leeuwenvoet, tn.
Padlock, s. Hangslot, o.
to Padlock, v. a. Net een hangclst sluiten.
Padnag , s. Telle, y r., Telganger, Klepper, tn.
Padow-pipe , s. , zie Padelion.
Paduasoy, a. Paduasche zijde, yr. *—,
Kleed van zulke zijde , o.
Paean, s. Triumflied, o.
Paedobaptism , zie Pedobadtism.
Pagan, s. Heiden tn. *—, adj. Heidensch.
Paganish, adj. bid eenige oude schrifvers,
Hcidensch.
Paganism, s. Heidendom, o.
to Paganize, v. a. Totten' heiden maken.
* — , v. n. Zich als een heiden gedragen.
Page, s. Bladzijde ,
to Page, v. a. De bladzilden van (een
bock) nommeren, Pagineren.
Page, s. Liffjonker,,
tn.
to Page, v. a. SHAKSP. .dlPpage bedienen.
Pageant , s. Pronkbeeld, Beeld, o. *
Vertoonii. ,-; , Praal, Pronk , yr. * — ,
; He is but the — of a friend,
Schijn,
Hij is maar een vriend in schijn. *
adj. Pralend , Pronkend, Schijnbaar,
Oppervlakkig.
to Pageant, v. a. SHAKSP., Vertonnen.
Pageantry, s. Vertooning, vr.; fig. 'T is
but —, Het is maar schijn.
Paginal , adj. Met bladzilden.
Pagod , s. bij vroegere schrijvers, zie Pagoda in de 2 beteekenis.
Pagoda , a. Pagode, (d. Hindostansche
algod3tempel,) yr. *
naam van dies;
afgod. * Pagode, (weleer eene gaudmunt in zuidelijk Indic, ter waarde van
ongeveer f 5. —,) yr.
Pail, s. Emmer, m.
Pailful, s. Ernmer-vol , m.
Pailmail , zie Pallmall.
Pailstake s. Emmerrek , o.
Pain, s. Smart, Pijn, *
Straf, yr.;
On — of death, Op strafe des doods.
veroud. , Noeite , Inspanning, yr.;
thans enkel in het meerv.: Pains, pl.
Noeite , y r., Werk, o., Zorgen, yr.
nicet y.; prov. Without pains , no gains,
Men heeft niets zander moeite;Pa , ns of
a woman in childbed, Barensweein o.
rneerv., Barensnood,
to Pain, v. a. Pin veroorzaken, Kwellen ; to -- one's self, Zich Avoeite geven.
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Painful, adj. (Painfully, adv.) S'rarteSmartend , Bed, selijk ,Grievend.*
, Zwaar, Werkvend. * — ,
zaam, Dat veel werk vordert. *
Werkzaam, Feel werk doende.
Painfulness, s. Smart, Piinlifkheid. *—,
Werkzaamheid,W1ijt , yr.
Painim , s. veroud. of dicht. , Ileiden, m.
* — , adj. Heidencch.
Painless , adj. Zonder pill; of moeite.
Painstaker , s. Werkezel , Werkzaam
mensch,
Painstaking, adj. We' kzaam
to Paint, v. a. ilfichilderen , Alschetsen.
* Voorstellen, Beschrijven, ilfschilderen. * , Blanketten. * —, v. n.
Schilderen.* , Zich blanketten.
Paint , s. Verf, Kieur, yr. *— , Bian,ketsel, o.
scheepsw.,
*
Painter, s. Schilder,
Vanglijn, yr., Sloeptouw,, o.
r. * — ,
y
Schilderkunst
,
Painting , s.
Selzilderfj, yr. en o. * Blanketsel
o. * —, Kleuren , die aan eene schilderfj
gegeven warden, y r. mrv.
Painture , s. DRYDEN , Schilderiennst,
Pair, s. Paar, o.
to Pair, v. n. Paren. *— Voor elkander passen; to — WITH, Overeen kernels met, Zich schikken naar. * —, v.
a. Paren. * SPEN3ER zie to Impair.
Palace, s. Paleis, o.
Palace-court, s. 'oorplein van een paleis,
o. * naam van een geregt , slat in
Southwark tens per week gehouden wordt.
Pairing-time, s. Paartijd, m.
Palaciou g , adj. buiten gebruik , Prachei Koninklifk.
Paladin, s. Ridder der ronde tafel , Paladijn , m.
Palaestra, s. Worstelperk , a.
Palanquin , s. eene, in de Oostersche landen gebruikelifke , overdekte draagbaar,
Palanquin, m.
Palatable, adj. Smakelijk.
Palatableness, s. Smakelijkheid, vr.
Palatal , adj. Van het gehemelte. * —
Door het gehemelte voortgebragt , als
, s.
— letter, Gehemelteletter, y r. *
Gehemelteletter,, vr,
Verhemelte,
(van
den
mend
,)
Palate, a.
o. ; fig. Smaak ,
Palatial , adj. Van het gehemelte.
Palatial, adj. van een paleis, Prachtiq.
Palatic, adj. MOLDER, Tot het gehemelte
behoorende.
Palatinate s. Paltsgraitfichap, o.
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Palatine , s. Paltsgraaf,m.*—, adj. Met
de regten en voorregten van eenen paltsgraal ones een komende Paltsgrafelijk.
Palative , adj. BROWN , zie Paimable.
BedriegePalaver, s. Gebabbel , o. *
bij de Jifrik. negers,
, y r.
t
Openbare beraadslagnag , yr.
to Palaver, v. a. gemeen, Overpraten ,
Overbab i, elen , Bedonderen.
Pale , adj. .13 leek.. —, Flaauw, Dof.* ,
s. Bleekheld , vr.
to Pale , v. a. Bleek waken.
Pale , s. Petal , Rasterpaal , ; fig.
Onirtisterev,G1 enzen, vr. meerv. , Bestek,
o., Onitiek ,
to Pale , v. a. Onipalen, Met palen insluiten , Omringen ; e.) to - IN, Inpalen , Ompalen ; 2. ) to - UP trees,
Boomen va;tbinaen (elan _paler; shaken,
stutten , enz ).
Uit kaf
Paleaceous , adj. Klfischtig. *
be,taande.
Palecoloured , adj. Bleek van kleur.
Paled, adj. SPENSER , Gestreept.
Paleeyed, adj. Zwak van gezigt.
Palehearted, adj. Moedeloos, Versaagd.
Palely, adv. , zie Pale.
Paleness, s. Bleekheid. *— ,Flaatewheid,
Dofheid , yr.
Palendar, s. veroud., soort van schip ,
Palandar,, m.
Paleograehy, s. °tide schriften, o. mrv.
* —, Kennis der oude schi iften, yr.
Paleology , s. Verhandeling ever de endheden ,
Paleous , adj. BROWN, Kalfig , Vol kaf
of bolsters.
Palestrian , adj. Van het worstelen.
Palestric , adj. BROWN , zie Palestrian.
Palette, s. bf/ schikers,Pales ,Verfplankfe , Verfbord , 0.
Palfrey, s. Damesoaard, Prordepaard ,
Frani uitgedost petal dje , (voor dames,)
o. , Klepper,
Palfreyed, adj. Op een' klepper rijdende.
Palification , s. Vastmaking van den
grand, door palen er in to heijen , vr.,
Heijess , o.
Palindrome, s. Woord, o., of Volzin,
achteren of van
van
m.,Ivaarvan de lezing
voren de zelfile
bie,v. Madan/.
Paling, s. Ra,terwerk , o.
Palingenesia , s. Wedergeboorte , yr.
Palinode , Palinody,, s. Herroeping, van
zijn gezegde, yr.
Palisade , s. in de vestingb., Palissade ,
yr., Stormpaal ,

PALI
to Palisade , v. a. Met palissaden omrin-

gen of versterken.
Palisacki, s., zie Palisade.
Palish, adj. Bleekacht4g.
, BisPall, s. Staatsmantel, Mantel.
Doodkieed , 0.
schopsmantel , in. *
—, tss de wapenk. , Paal (V). * — ,
scheepsw., Pal ,
to Pall, v. a. SHAKSP., filet eenen staatsof bisschopsmantel bekieeden.
to Pall, v. n. Verschalen Verclaan ,
Zisne kracht y ea liezen. , v. a. Laten verschalen of verslaan. —„ Den moed
benernen,Ter seder shah , Verzwakken.
to Pall, v. a. scheepsw. Pallen.
Pali, s. SHAFTESBURY , z-e Nauseating.
Palladium , s. beeld vt,i; Minerva of
Pallas, 0.; van bier: fig. Be,chermiiig,
y r., Palladium. * — , ae seherk. , een
tretaal, Paladiurn, o.
Pall-bit , s. Palbeting, yr.
Pall-bolt, s. Pal,
Pall-cleat, s. Palklamp , m.
Pallet , s. Slecht bed, o.,Brids , vr.*—,
zie Palette. •
Pallet, s. in de waynkunde, PaaJtje, o.
Pallet , s. scheepsw. , Ste's' ing voor den
ballast. * —, Pottebakkerssch;V, yr.
* — , Laatbekken. - , &irk v el tot het
opnemen van het bladgoud , o.
Pallet-bed,s.Brid, (in de wachtkimer),vr.
Paileting, s. Brdem der brood-en kruidkainer (op scheken),
Palliament , a. SHAXSP. Kleeeiing, vr. ,
Gewaad , o.
Palliard , s. Iloerendop, in.
Palliardise, s. veroud., Hoererij, vu.
to Palliate v. a. Bewimpelen , Bemantelen , Verschoonen.*—,Vergoéliiken.*—,
Verligten, Verligting toebrengen
eene ziekte , Verzachten.
Palliate, adj. weinig gebr., Verligtend.
Palliation ,s. Bewimpeling ,Verschooning.
, Verligting , (in eerie ziekte ,) yr.
Palliative, adj. Bewimpelend, Verschoonend. * —, Verligtend , Verzachtend.
*—, S. Verzachtend middel ,Palliatief, o.
Pallid, adj. Bleek, Flet, s. , zie Pallidness.
Pallidly, adv. , zie P,liid.
Pallidness , s. Bleekheid Fletshei d ,
Palling , adj. Walgessd, Tegenstaande.
Pallinall s. (slur. Pelrnel) Illaliespel, o.
*
Pallor, s. Bleekheid , yr.
Palm , S. Palinboom. * — , Palmtak ,
(oualajds gedragen ten teeken eener over.
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winning ,) tn. ;van bier : Overwinning , to Palter , v. n. SHAKSP., Bedekt handelen.
Zegepraal. * —,Palm (der hand). *—, to Palter, v. a. MILTON, Verkwilen.
eene maat van drie claim, Palm. *—, Palterer, s. Di.aaijer,, lemand , die bedekt handelt , m.
Ankerhand, yr.
to Palm, v. a. In de palm der hand ver- Paltriness , - s. Geringlzeid , Onwaardigbergen. * — , Bedreigen, BeclJtten; heid , Nietigheid. * —, Laagheid, Geto — a thing UP )N one , to — a thing meenheid, vr.
OFF upon one, (bij SWIFT to Paum a Paltry , adj. Gering, Van weinig waarthing UPON one, ) Iemand lets in de hand de, At mzalig , Nietig, Beuzelachtig.
stoppen. * —, Behandelen, Hanteren. * —, Laag , Gemeen, Slecht.
Paly,, adj. SHAKSP. , GAY , Bleek.
* —, Streelen met de hand.
Paly,, adj. in de wapenk. , Door Palen
Palmary,, adj. Voornaamste , Hoofd...
Palmated , adj. Handvormig. * —, Met in vier kwartieren verdeeld.
Pam, s. in het kaartsp. , Klaveren hoer, tn.
zwernvliezen ; — foot , Zwemvoet , m.
Palmer, s. Flak, (waarmede men kinde- to Pamper, v. a. Vet mesten ; fig. Vertroetelen.
ren in de hand shat,) vr:
Palmer , s. (naar het heilig land ,) Pel- Pampered , adj. Welig, Weelderig.
grim, m. Pampering, s. Weelderigheid, yr.
Palmerworm , s. eene langharige raps , Pamphlet, s. Plugschrift,KIeingeschrift,o.
to Pamphlet , v. n. Kleine boekjes of virgZwerfrups, Trekrups, yr.
Palmetto , s. snort van palmboom, met schriften schtifven..
lvelks bladen de Indianen hunne batten Pamphleteer , s. Schrijver van Vlugschriften, o.
dekken.
Pan , s. Pan (om deze of gene zaken in
Palen-fruit, s. Dadel , yr.
Palmiferous , adj. Palmboomen dragend to bakken). * —,Pan(aaneen geweer),
vr. * — , zie Brain-pan.
of voortbrengend.
Palmipede , adj. Met zwemvliezen voor- to Pan , v. a. veroud. of plaatsel. , Vetzien aan de pooten. * —, s. Vogel met binders, Xamenvoegen.
Panacea , s. Algemeen geneesmiddel , o.
zwempooten, Zwemvogel, m.
Palmister , s. Waarzegger nit de palm * —, de swam van een gewas, Krachtwortel , m.
der hand, in.
Palmistry , s. Waarzcggerij nit de palm Panada, s., zie het ;neer gebruik. Panada.
der hand, y r.; fig. Kunstgreep,List,vr. Panado , s.‘ Broodsoep, Broodpap, yr.
Pancake , s. Pannekoek , m.,
PalTsunday,, s. Painzzondag, m.
Pancratic , zie Pancratical.
Palm-tree, s. Palmboom , m.
Pancratical , adj. In alle gymnastische
Palm-wine, s. Palmwijn , in„
Palmy, adj. Vol palm ; fig. Bloeijend, oefeningen uittnuntende.
Pancreas, s. Alvleesch,o.,Zwezerik,vr.,zie
Voorspoedig.
Palpability, s. Tasthaarheid , Voelbaar- Sweetbread.
heid ,*—, Duidelijkheid , Klaarheid, vr. Pancreatic, adj. Tot de zwezerik behooPalpable , adj. Tastbaar,, Voelbaar. * — , tende of daarin hegre,een.
, z,..
e. Pander.
DuideliJk , Klaar,, Dat men tasten en Pandar,, s. veroud.,
Pandarism , s. bij (tilde "chi-livers , zie
voelen kan.
(Pander.
Palpableness, s. Voelbaarheid.* — ,Dui- Panderism.
to Pandarize , v. n. COTGRAVE
, zie to
,
delijkheid, vr.
Palpably, adv. , zie Palpable. Pandarous, adj.MIDDLEToN,z ie Panderly.
vr.
Pandects
,
s.
pl.
Beckon, die alles bevatPalpation, s. Bevoeling, Betastine,
to Palpitate, v. n. Kloppen (van het hart). ten , vat tot eene wetenschap behoort.
*—, Romeins che wetten, P andecten, mrv.
Palpitation , s. fIartklopping, vr.
Pandemic, adj. Een geheel y olk eigen.
Palsgrave , s. Paltsgraaf, tn.
Palsical , adj. Beroerd , Net eene better- Pandemomium , s. MILTON, Paleis , o.
of Stad van alle duivelen, vr.
to behebd, Geraakt.
Pander, s. Hoerewaard Koppelaar, tn.
Palsied, adj. Beroerd.
Palsy, s. cone zekei e ongesteldheid, Be- . to Pander, v. a. (Ietnand) in het boeten
1 van zijne lusten behulpzaam zijn; zie
toerte , Geraaktheid , y r.
to Palsy, v. a. Verlammen, zie to Paralyze. I to Pimp.
40
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Panderism , s. Hoerewaardschap, Koppelaarsberoep, o.
Panderly, adj. Gelijk ieen hoerewaard ,
zie Pimping.
Pandiculation , s. Geetzwen en rekken
(tusschen de aanvallen eener koorts), o.
Pandit, zie Pundit. (dore , yr.
Panclore , s. weleer, soort van luit , PanPane, s. Glasruit , Ruit , yr. * — ,RuitPaneel , o.
fe , o. *
Panegyric, adj. Love, d, Pr&"zend, Lof
toezwaaijend , Lof... * , s. Lofrede,
yr., Lofdicht , o.
Panegyrical, adj., zie Panegyric.
Panegyrist, s. Lofredenaar,, m.
to Panegyrize , v. a. Zeer prifzen , Eene
lofredc op (iemand of lets) hoyden.
Panel , s. Paneel, o. * — , als — of a
jury, 1Vaamlijst van gezwer-enen, yr.
to Panel, v. a. Met paneelen maken of
Daarvan voorzien.
Paneless, adj. Zoneer ruiten.
pang, s. Benaauwdheld , y r.; A Brea*
— of heart, Eene groote beklemming des
harten ; The pangs of death , De doodsangst, Het zieltogen.
to Pang, v. a. Benaauwen, Hevig pilnigen of kwellen.
Panic, adj. Hevig, zonder de oorzaak
to we;en, Panisch. *—, s. Plotseliuge
schrik, waarvan men de oorzaak niet
weet , Panische schrik, tn.
Panic, Panic-grass, s., zie Pannicle.
Panicle, s. Rietaar,, yr.
Paniculated, adj. Met panicles voorzien.
Pannade, s. Boogsprong , zie Curvet.
Pannage s. Boschvoeder (voor varkens,
bifv. eikels), o.
Pannel, s. Boerenzadel. * — , Krop
(van een' valk of havik), m. * — 5
zie Panel.
Pannic , Pannicle, s. eene plant, soort
van gzerst.
Pannier, s. Groote fruitmand, welke door
een paard gedragen wordt , yr.
Pannikel , s. SPENSER , Hersenpan , yr.
Pan, ply , s. Volkomenewapenrusting , yr.
Panoi aina , s. zekere rondo schilderij,
.
Pan(rama, o.
Pan-rudding, s. Panpodding, tn.
van
het hart, Kloppen.
to Part v. n.
* — Ilijgen ; I.) to - AFTER ,` Hunkeren of Smachten naar; 2.) to -^ FOR,
a.)1/f/gen naar (den adorn, breath); b.)
Hunkeren naar (roem, glory); 3.) to ON Spelen of Zich wiegen op.
Pant, s. Kloppen (van het hart), o.

PANT
Pantable , S. MASSINGER zie Pantolle.
Pantaloon, s. oudtlids , Man3kleeding ,
waarbij brad. en kousen aan elkantier
waren. * — thans, Hansworst , Pantaion, Buffo , tn. * pl. Pantaloons,
soort van large broek , Pantalon , m.
Pantamorphic, adj. Allerlei gedaanten
aannemende.
Pantechnicon , s. Bergplaerts yr.
Panter, S. CHAUCER , Net o.
Panter , s. CONGREVE ieman , die naar
den adern Inge; fig. Hart, o.
Pantess, s. Kortademigizeid (van een'
valk), yr.
Pantheist , s. Aanhange", van het geloof ,
dat apes god is , Pantheist, us.
Pantheisdc, adj. Pantheistisch.
Pantheon, s. Tempel van ale goden , me,
Panth:eon, o.
Panther, s. een tiler, Panter,
Pantile, s. 1Vokp3n , yr.
Panting, adj. (Pantingly, adv.) Hilgend.
Pander, s. weleer, Broodmeester,, Broodhem/It-der, ns.
yr., Pantoffel , m.
s.
Panto,;raph, s. een werktmg om na to
teekenen , flap, Teekenaap , m.
Pantography, s. Gezigt van een geheel
dirg , o.
Pantometer, s. werktuig tot het meten
van hoogten, afstanden , enz. , Almeter,
Pantometer, us.
Pantomime, s. Iemand , die zifize meening
door gebaren uitdrukt , Mimicus , m.
* schouwspel , dat 0/!een door gebaren vertoond words, Pantomime, yr.
Pantomimic, Pantomimical , adj. Door gebaron voorstellende Pantomimisch.
Panton, s. zeker hoefuzer, Pantoffelifzer,o.
Pantry, s. Provisiekamer,, Spijskamer.
Vli:igenkas , yr.
*
Panurgy,, s. Algemeene bekwaamheid, yr.
Pap , s. Tepel, m. (ten,) o.
Pap, s. Pap, y r. .*—, Vleesch, (van vruchPapa , s. Papa , Vader,, m.
Papacy, s. Pausschap , Pausdom, o.
Papal, adj. Pauselijk.
Papalin , s. veroud., zie Papist.
Papaverous , adj. Gelijk papavers of
slaapbollen, Papaverachtig.
Papaw, s. Meloenboom , m.
Pape , s. Geestelif ke vader. * —, Paus, tn.
,
Paper, s. Papier,, o. ; to Set pen to
GeDe pen op het papier zetten. *
schrift , o.
Paper, adj. Papieren ; fig. Dun.
to Paper, v. a. Met papier bedekken ,

PAPER
Behangen. * , In papier pakken. *—,
veroud., Op het papier stellen, Opteekenen.
Paper-blurrer, s. Papierbekladder,, m.
Paper-board, s. Netplank , yr.
Paper-book, s. Schrijfboek , o.
Papercredit, s. Crediet op schuldbrieven, o.
Paperfaced , adj. Met eon krijtwit gezigt.
Paperhanger, s. Behanger,,
Paperhangings, s. pl.Papieren b ehangsel,o.
Paperkite , s. Papieren vlieger, m.
Papierknife , s. Papiermes, Vouwbeen, o.
Papiermater, m.
Papermaker,,
Paperman , S. veroud., Papierkeoper,, m.
Papermill , s. Papiermolen, tn.* —, 4rchie van King's-bench , o.
Papermoney,, s. Papieren geld, o.
Paperoffice , s. Staatsarchief, o.
Paperpins, s. pl. Pakspelden , yr. nary.
Paperscull, s. Domkop, m.
Paperstainer, s. Sitspapier-fabrikant , rn
Paperweight,' s. Papiergewigt , o.
Papescent , adj. ARBuTHNOT zie Pappy.
zie VePaphian , s. Van Paphos.
, s. Cypriir, ns.
nereal. *
Papier-mache, s. Papier-mache, o.
Papilio , s. Vlinder,,m.
Papilionaceous , adj. 4/s eene kapel of
vlinder, wordt gezegd van eenige planten, die de gedaante van eene kapel
voorstellen, Vlindervormig.
Papillary, Papillous , adj. Tepelvormij.
—, Van den tepel.
Papism, s. Pausdom o.
Papistic, Papistical , adj. Paapsch.
Papistry, s. Leer der R.00msche kerk, yr.,
Pausdom, o.
Pappous , adj. Donzig (gellA de zaden
van eenige planten, waaruit een dons
groeit).
Pappus , s. Dons, (hetwelk op de zaden
eeniger planten groeit ,) a.
Pappy,, adj., Week, Pappig.
Papulae, s. pl. Puis tjes, Blaartj es , o. nary.
Papulous, adj. Puistig , Vol uitslag.
Papyrus, s. Papyrurriet , o.
Par, s. Gelijkheid,\Gelijke waarde, yr.
Parable, s. Gelijkenis, Parabel, yr.
Parable, adj. BROWN, Verkrijgbaar.
to Parable, v. a. In eene gelijkenis voorstellen.
Parabola, s. Kegelsnede, Parabool, yr.
Parabolic , Parabolical, adj. (Parabolically, adv.) Leenspreukig, Ells eene gelijkenis. * Als eene parabool , Parabolisch.
Parabolises, s. in de stelk., Paraboliswus,o.
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Paraboloid , s. soort van kegehnede, Paraboldide , yr.
Paracelsian , adj. Volgens Paracelsus (een'
geneesheer).* , s. 4anhanger van Paracelsus , m.
Paracentesis , s. Openen van den anderbulk , ter aftapping vanwater,, Tappen, o.
Paracentric , Paracencrical , adj. Uitmiddelpuntig. (ning , m.
Parachronism, s. Misslag in de tijdrekeParachute, s. Valbreker,, m., Vaischerrn
(aan een' luelztbol), a.
Paraclete , s. Voorspreker. *
Ileilige
geest,
to Parade, v. a. Prtoonen , Vertooning
waken met. *
, Op de paradeplaats
doen bijeen komen. * v. 13.0p de parade bijeen komen. * —, In parade optrekken.
Parade , s. Vertooning , Praal , yr. ,
Prank, tn. ; Make no — of your riches,
Maak geene vertooning met uwe
rigedommen. * —, Plaats, waar de wacht
optrekt, Paradeplaats. *
Wacht, vr.
Paradigm, s. Voorbeeld, 0.
Paradigmatical , adj. Voorbeeldig..
Paradigmatically , adv. Bij witze van
voorbeeld.
to Paradigmatize , v. a. Als voorbeeld
voorstellen.
Paradise, s. Paradfis, o. ; to Bring one
into a fool's —, Ietnand gouden bergen
belooven.
Paradisean , adj. veroud. zie Paradisiacal.
Paradise-apple, s. Paradifsappel,
Paradisiacal, adj. Tot een paradijs behoorende, ills een paradijs.
Paradisian , adj. veroud., zie Paradisiacal.
Paradox, s. Wonderlüke stelling , Stelling , die tegen het aangenomen gevoelen
aandruischt, Paradox,Wonderspreuk, yr.
Paradoxical, adj. (Paradoxically, adv.)
Strijdig met het aangenomen gevoelen,
Wonderspreukig , Schijnstrijdig. * — ,
Veel houdende van zoodanige stellingen,
Paradox.
Paradoxicalness, s.Eigenschap van iets, dat
met het aangenomen gevoelen strijdt, Wonderspreukigheid , Schijnstrijdigheid , vr.
Paradoxology,, s. BROWN, Gebruiken van
wonderspreuken, o.
Paragoge , s' in de rekenk. , Figuur,
waarbfj eene letter of lettergreep aan
het elude van een woord words toegevoegd, zonder den zin to veranderen ,
gelij k Vast, Vastly, Bilvoeging eener
letter can het einde, yr.
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Paragogic, Paragogical , adj. Paragogisch.
Paragon, s. Model, Patroon , Evenbeeld,
o. * — , Jets zeer uitmuntends , zonder
wederga,als: Eene onvergelijkelijke schooner enz.
to Paragon, v. a. Vergelijken. * - ,
Evenaren. * —, v. n. Op gelUkheid aanspraak maken,Wedijveren; to-WITH,
Werlfivet en met.
Paragram , s. W7oordspeling, yr.
Paragrammatist, s., zie Punster.
Paragraph, s. teeken in een bock of geschrift , gemeenlijk aangeduid door §, Payr.
graaf.*—,Paragraaf,
to Paragraph, v. a. In paragrafen verdeelen. * — , In eene paragraafopnemen.
Paragraphic, Paragraphical, adj. Eene
paragraaf aanduiticade.
Paragraphically, adv. Met paragrafen.
Paraleipsis , s. Voorgewende uitlating,
Paralipomena , s. pl. Uitlatingen , vr. mrv.
* —, Supplementdeelen, o. mrv.
Parallactic, adj. Tot eene parallax behoorende.
Parallax , s. ilfstand tusschen den waren
en schijnbaren stand eener ster van de
aarde gezien, m.
Parallel, adj. Evenwijdig,
Gelitk De zelfdestreklang hebbende.*--,
Breedtelijn op
s. Evenwijdige lijn. *
Geloikheid,
eene globe, Parallel. *
Vergelijking, yr.
to Parallel , v. a. In zoodanige rigting
plaatsen, dat het met eene andere
altijd gelijk voortloopt. *—,Vergelijken.
Parallelable , adj. bish. HALL, Vesgelijkbaar.
Parallelism s. Gelijkheid, yr., Stant
van evenwsjdigheid,
Pat allelless, adj. B. and Fl. , Onvergelijkelijk.
Parallelly, adv. Parallel, Evenwijdig.
Parallelogram, s. in de meetk. , Langwerpig vierkant welks tegenoverstaande
zoiden gelijk zijn, Parallelogram, o.
Pallalelogramic , adj. De eigenschappen
van een parallelogram hebbende.
Parallelopiped, s. in de meetk., zeker
ligchaam, Parallelopipedutn, o.
Paralogi. m, s. Valsche redenering ,Drogredo , vs.
Paralysis , s. Beroerte yr.
Paralytica l , adj. Beroerd, Geraakt.*—,
s. Die pan eene beroerte lijdt.
'o Para'ize, v. a. Verlammen.
Parameter , s. Parameter, m.
Paramount, adj. floogst ; Lord —, Op-

PAII A

perheer van leengoederen. * — , s. Mold,
o. , Hoogste of Opperste, m.
Paramour, s. , m. Aanm. Titans
enkel in een' kwaden zin. SPENSER en
andere oude dichters gebruikten het in
een' goeden en ook van eerie vrouw.
Paranymph, s. Leifimker, Bruidleider,
Speelnoot; fig. Vcrdediger, Voorspraak, in.
Parapegm, s. Tafel der wet , Koperen
tafel aan een' pilaar , waarop oudtijds
de wetten en verordeningen gegraveerd
waren. * Tafel van sterrekundige
opmerkingen, yr.
Parapegma , s. (pl. Parapegmata, ) zie
Parapegm.
Parapet, s. Barstwering, yr.
Paraphernalia, s. pi. Goederen, Welke,
bij het huwelijk, ter beschikking der
vrouw blsjven, o. mees-v.
Paraphimosis , s. Ongesteldheid, lvaarbii
het Preputium nice over de Glans kan
getrokken warden, yr.
Paraphrase, s. Omschrijving, Breedvoetige uitlegging, yr.
to Paraphrase, v. a. Omschrijven, Breedvoerig uitleggen. * v. n. Paraphra=
sen maken.
Paraphrast, s. Omschrijver, Breedvoerig
uitlegger, m.
Paraphrastic, Paraphrastical , adj. Met
omschrijvingen, Niet woordelijk , Niet
letterlijk, Los, Vs
Paraphrenitis, s. Ontsteking van het middelrif, yr.
Paraplegy, s. Verlamming der onderste
ledematen, yr.
Paraquito , s. SHAKO., zie Paroquet.
Parasang, s. Perzische mijl, (ongeveer
vier Engelsche,) yr.
Parascenium , s., zie Postcenium.
Parascenastic, adj. Voorbereidend.
Parascene, s. DONNE, Voorbereiding, yr.
Parascene, s., zie Parascene.
Paraselene , s. Bijmaan, vr.
Parasitic,Parasitical, adj. Vles,end, Schuimloopend , Op kosten van een' ander' levend; Parasitical plants , Planters Welke
nit andere planten haar voedsel trekken,
(gelijk bijv. klimop ,) Diefplanten,
vr. meerv.
Parasitically, adv. 41s een tafelschuitner.
Parasitism, s. MILTON, zie Sycophancy.
Parasol, s. Zonnescherm, o.
Parasynexis, s. Onwettige bijeenkomst, yr.
Parathesis, s. in de spraakk., Figuur,
waarin twee naamw. in den zelfden
naamval staan, dienende het eene ter
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verklaring van het andere, Appositie ,
Bifplaatsing , yr. * — , in de rekek.,
Wenk, met belofte van nadere verklabid drukkers , Hetgene
ring , m. *
geplaatst
tusschen twee teksthaakjes
wordt.
Paravail, adj. Achterleenroerig.
Paravaunt , adv. SPENSER. , Openlijk.
to Parboil, v. a. Ben weinig laten doorkoken.
to Parbreak, v. n. & a. veroud., Brake's.
Parbreak, s. veroud., Braking, yr.
Parbuckle , s. Schrooitauw , o.
Partij,
Parcel, s. Gedeelte , o. *
yr. * , in een' verachtelijken zin,
Aantal (menschen of elke andere hoeveelheid ), Hoop, Troep ,m., Bende, yr.
to Parcel, v. a. In partijen of hoopen
verdeelen,* —, Bijeen verzamelen; to OUT , Verdeelen (onder, T o). *—,
scheepsw., Met smarting bekleeden; to
— a seam, Ben' naafi prezenningen.
Parcelling, s. scheepsw., Smarting, yr.
Parceners, s. pI. in regten, Erfgenamen
van vaste goederen, die niet verdeeld,
maar gemeenschappeltjle bezeten worden.
Parcenery , s. Gemeenschappeljtk bezit
van vaste goederen, o.
to Parch, v. a. Verschroeijen, Verzen-'
gen, Ligt verbranden ; to - UP Doen
opdroogen. * — , v. n. Verdorren, Ver.
• droogen; to — INTO , Verdorren tot.
Parchedness, s. Verdordheid, .'r., Staat
van verdorring , yr.
Parchment, s, Perkement, o.
Parchment-maker, s. Perkementmaker, m.
Parchment-parer, s. Perkementschaver,
Parcity,, s. veroud. , Schaarschheid, yr.
Pard, s. Luipaard , m. * , in de dichtk.,
Gevlekt dier, o.
Pardale , s. SPENSER , en andere dichters,
zie Pard.
to Pardon, v. a. Vergeven, Vergiffenis
schenken ; — me Vergeef mij!
Pardon, s. Vergiffents , Vergeving, yr.;
I beg your —, Vergeef mij, Verschoon mid.
Padonable , adj. Vergefelijk , Te vergeven
PardonableueFs , s. Vergefelijkheid yr.
Pardonably, adv., zie Pardonable.
Pardoner, s. Die vergeeft. —, Pause-'
lijke aflaatkramer, m.
to Pare, v. a. Snneijen, Besnoeijen, Afknippen, Afsnijden Gelo)k snijden ; to
— an apple, Ben' appel schillen ; to
— bread , Van brood de korst afinilden,
Brood raspen; to - AWAY, OFF, "if i
knippen.

PARE
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Paregoric, adj. in de geneesk., Lenigend,
Verzachtend. *
s. Verzachtend midVersterkend taiddel, o.
del. *
Parelcon, s. Verlenging van een woord, yr.
Parembole, s. Tusschenvoegsel , o.
Parenchyma , s. in tie ontleedk., Sponsachtige zelfitandig.heid , waardoor het
bloed geklensd wordt, yr. * — , Merg
eener plant, yr.
Parenchymatous , Parenchymous , adj.
Sponsachtig, Merg hebbende.
Parenesis, s. Overreding,
Parenetic , Parenetical, adj. Vermanend.
Parent, s. varier of moeder, Ouder, tn.
Oorzaak, Bron, yr.
*
Parentage, s. Afkomst, yr., Geslacht , o.
Parental , adj. buderlijk.
Parentation , s. Lijkrede , yr.
Parenthesis, s. (pl. Parentheses,) Tesschenzin , welken men kan uitlaten , zonder den zin to schenden,gemeenlijk dus
( ) uitgedrukt ,
Parenthetic, Parenthetical , adj. Tot een'
tusschenzin behoorende.
Parenthetically, adv. Bij wilze van tusschenzin, Tusschen twee haakjes.
Parenticide , s. Oudermoord. *—,Oudermoorder, tn.
Parentless, adj. Ouderloos.
Parer, s. Knipper, Snoeffer, en. * —,
bit hoeflmed., Veegmes, o.
Parergy, s. Bijwerk , Werk van geringe
waarde, o. (taunt-, en.
Parget , s. Pleisterkalk, Kalk op eenen
to Parget ; v. a. Bepleisteren.
Pargeter, s. Pleisteraar, m.
Bilzbn , yr.
Parhelion
Parial , s. Drie gelfike kaarten; — of aces, Drie azen.
Parietal , adj. Tot muur of zijde dienende;
— bones, De twee beenen van het voorhoofd, welke de boven- en zijdedeelen der
hersenpan uitmaken.
Parietary, s. eene plant, Bluurkruid, o.,
zie Pellitory.
Parietine , s. BURTON, Stuk van een'
muer,, o.
Paring, s. Afsnijdsel, Knipsel, o. ; Parings of an appel, flpl elschillen, yr. ram
Paringknife, s. liar schoentn.,Snildmes, o.
Paris, s. , -zie Herb true-love.
Parish, s. Parochie , yr., Kerspel, o.
—, adj. Tot een kerspel behoorende, of
Door hetzelve onderhouden wordende ;
•
A — lad , Ben armen-jongen.
Parish-clerk , s. Dorpskoster, m.
Parish-duty, s. Gemeente belasting, yr.

PARO
PAM
Die tot een kerspel be- van het zelfde woord, met eene gerings
verandering, dock verschil van beteekehoort, Parochiaan, tn.
Parish-rate, s. , zie Parish-duty. (bende. nis, bij v. friends , fiends.
Parisyllabic, adj. Gekke lettergrepen heb- Paronomastical , adj. Behoorende tot paronomasia;
Paritor,, s. Bode (van een burgerlfik geParonomasy, s. bij eenige oude schripers,
regtshot, Deurwaarder,, m.
Gelijkheid,
yr.
die glans geene navolging sneer vinden,
s.
Parity,
Park , s. Perk ,o., Warande, Diergaar- zie Paronomasia.
de , yr. * als — of artillery, Ar- Paronychia, s. Vijt ,(aan den vinger,) yr.
Paronymous , adj. Ann een ander woord
tilerilpark , o.
gelijk , met eene kleine verandering,
to Park, v. a. In een perk sluiten.
gelijk in beteekenis.
Parker, s. veroud. , zie Park-keeper, in.
Paroquet , s. snort van papegaai ,!` ParParkflower, s., zie Maylily.
kiet, m.
Park-keeper, s. Opziener van een perk, m.
Parotid, adj. Tot de oorklieren behoorenParkleaves , s. St. Janskruid , o.
Spreekwoord, o. de, zie het volgende woord.
Parlance, s. Gesprek.
Parse, s. veroud., Gesprek, o. (spreken. Parotis, s. (pl. Paretides,) Klieren (Otto Parse, v. a. SHAKSP. , MILTON, Be- ter de ooren, Oorklieren, y r. meerv.
Gezwel aan die klieren, o.
to Parley, v. n. Praten , Zamen spreken , *
Poroxysm , s. Verheffing, vr. , Hoogere
Zich onderhouden.
Parley, s. Mondgesprek, o.; to Beat a grand, van pijn , enz. in eene ziekte,
Paroxysmal, adj. Tot een paroxysmus be—, De chamade slaan.
hoorende.
Parliament, s. Parlement, o.
Parliamentarian, adj. ander KAREL I., Parrel , s. feheepsw., Rak , o.
s. Aan- Parrel-haliard, s. Ophaler van een rak, m.
Het parlement toegedaan. *
Parrel-ribs , s. pl. Rakkeslede, yr.
hanger van het parlement, ns.
Parliamentary, adj. Tot het parlement be- Parrel-rope , s. Rakketouw o.
hoorende, Door hetzelve besioten, Par- Parrel-truck , s. pl. Rakkekloot , m.
Parrel-truss , s. Rakketros, m.
lements
Parliamenteer,, s. bij sommige schrilvers , Parricidal, adj. Vadermoordend. *---, Van
een' vadermoord.
zie Parliamentarian, s.
Parlour, s. in kloosters, Spreekkamer,, Parricide, s. Vaderrnoorder ,IVIoetlermoory r. * Salet, (vertrek waar men ge- der , Broedermoorder , Koningomoorder,
zelschap ontvangt ,) o., Bezoekkamer,, (in het algen2een hij of zit, die eenen
bloedverwant of persoon, dien men eerZijkamer, vr.
bled schuldigis ,vermoordt,)m.*—, ZooParlous, adj. Slim, Fijn.
Parlonsness, s. Slimheid , Fijnheid, yr. danige mooed, Vadermoord, enz., m.
Parricidious, adj.,zie het meet. gebruikeliik
Parmaciti, zie Spermaceti.
Parricidal.
Parmesan, s. Parmezaansch.
Parrot, s. Papegaai, m.
Parnel, s. veroud., Slot, Hoer, yr.
Parochial, adj, Toteene parochiebehoorende. Parrot-fish , s. een visch, Zeepapegaai, m.
Parochiality, S. MARRIOT 1769 ,Behoo- Parrot-weed , s. een Amerik. heester,
Bocconia, yr.
ren tot eene parochie, o.
to Parry, v. a. (eenen stoot) AfwenParochially, adv. In de parochle. *
den , tifpareren.
Door parochidn.
Parochian , adj. BACON, Tot eene pars- to Parse , v. a. in de spraakk. , Analyseren.
Parsimonious,
adj. (Parsimoniously, adv.)
s.
weinig
gebr.
,
chic behoorende. ,
Spaarzaam, Zuinig.
zie Parishioner.
Parodical, adj. WARTON, ParodiVrend. Parsimoniousness, s. Spaarzaamheid, ZuiParody, s. verdraajing van de woorden nigheid, yr.
eens schrilvers , waardoor een persoon of Parsimony, s. Spaarzaamheid, Zuinig
held, Karigheid , vr.
zaak belagchelijk wordt , Parodie , yr.
to Parody, v. a. Verdraailen, Parodid- Parsing, s. Analyseren, o. , Analysis, yr.
Parsley, s. een kruid , Peterselie , yr.
ren, Travesteren.
Parsley-fern, s. Druifvaren , yr.
Paro/ , adj. Mondeling.
Parsley-leaved, adj. Peterselieachtig.
Parole, s. Woord van eer,, o.
Paronomasia, s. in de redek., Herhalingl Parsley-pert, s. Steeneppe, yr.
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Parishioner, g.

PARS
Parsnep, s. eene plant , Pastinak Witte peen, yr.
Parson , s. Predikant of Leeraar eener
Geestelijke , m.
parochie. *
Parsonage, s. Predikantsplaats (eener
parochie). * — , Pastor:). , Predikantswoning , yr.
Part, s. Deel, gedeelte, o. ; For the
most — , Poor het grootste gedeelte,
Neestentilds, Gemeenlijk ; In — of the
sum, Op ykorting. * —, Aandeel , o., BeWat mil
langstelling , y r.; For my
aangaat of belangt. * Zlide , Para/ , y r.; to Take one's — , Iemands
zijde kiezen. * —, Rol , (ook van een'
tooneelspeler ,)vr.; He plays his— well ,
Hij spelt zijne rol goed. * —, Work.
—, Gedrag , o. ; to Act a good —, Zich
goed gedragen. * Pligt , It is
the — of a Christian to, etc. , Het is
de pligt van een' Christen, enz. ; fig.
to Take in good —, Gunstig opnemen;
to Take ' in ill —, Kwalijk nemen. *
Parts, pl. Bekwaamheden , Hoedanigheden; ook: Streken,vr. mrv.,Oorden,
tn. mrv.; In these parts, Hieromstrseks.
Deelen,
to Part, v. a. Scheiden. *
v. n. Schei.Verdeelen,Afzonderen. *
Afzonderen. *
Deel hebden. *
ben. * Vertreaen ; I.) to — FROM,
Scheiden ofAfgaan van ; 2. ) to — WITH,
Verlaten , Scheiden van , Opgeven Vane%/el zeggen.
Partable , adj. CAMBDEN, Deelbaar,
Scheidbaar.
Partage, s. LOCKE Deeling, yr.
to Partake, irr. v. n. Deel hebben ofnemen ; to — OF Deel hebben of Deel
nemen aan. Aanm. BijLocKE vindt men,
in plants van of, het voorzetsel in , dat
echter thans zelden gebezigd wordt.*—,
v. a. Deelen in, Deel hebben aan. * —,
SErAKs p ., en schrijvers van zijn' tijd,
zie to Impart.
Deelgenoot.
Partaker, s. Deelhebber,
* Medepligtige , m. en vr ; I.) IN an action, Deelhebber aan eene daad;
2.) — OF a thing, Deelhebber aan
eene zaak.
bij
Partaking, s. Verbinding , yr. *
regtsgel., Complot, o.
Parted , adj. B. JONSON , Talentrijk ,
Begaafd.
Parter, s. Scheider, tn.
Partial, adj. Eenzijdig , Partijdig. *
Vooringenomen ; — TO, a.) Partijdig
voor; b.)Ingenomen met. *—,Gedeeltelijk.

PART
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Partialist , a. weinig gebruik. , Partifflige.
Partiality , s. Eenzijdigheid, Partijdigheld , yr.
to Partialize, v. a. SHAKEP., Partijdig
waken.
Partially, adv., zie Partial.
Partibility, S. Deelbaarheid, yr.
Partible, adj. Deelbaar, Scheidbaar.
Participable, adj. Waaraan iemand deel
hebben kan, Dat iemand deelen kan ;
'The divine essence — BY created beings,
Het goddelijke wezen, dat alle geschapene wezens deelachtig worden.
Participant, adj. Deelhebbend ; —
Deelende in. *—, s. Deelgenoot, m. en vr.
to Participate, v. n. Deel hebben;
)
to - IN another's sorr,w, Ann eons anders droefheid deel nemen, In eons anders droefheid deelen ; 2.) to — OF Two
natures, Twee naturen in zich vereenigen; 3.) to — WITH Iets hebben van.
*—, v. a. Deel hebben aan.
Participation, s. Deelneming, Deelhebbing. * Verdeeling, vr.; I.) — IN,
Deelen in; 2.) - OF, Deel hebben aan.
Participative, adj. Poor deelneming vatbaar.
Participial, adj. Ale een deelwoord, Van
een deelwoord, DeelwoordelÜk.
Participially, adv. Als een deelwoord.
Participle, s. in de spraakk., Deelwoord, a.
Particle, s. Stukje , Deeltje. *
in de
spraakk., Onveranderlille woord , o.
Particular, adj. Bijzonder. *
Zonderling. *
Omstandig , Uitvoerig. * —,
a. Bijzonderheid, vr., Punt, o. *
(Aanm. De twee volgende beteek. beginnen to verouderen.) Ambteloos persoon ,
Particulier,,
* — ,Bijzonder belong,
0. ; In —, In het bijzonder.
Particularism , s. weleer , Verkiezingsleer,, yr.
Particularity, s. Bijzonderheid, yr.
to Particularize, v, a. Alle bijzonderheden van ... omstandig verhalen. *
v. n. Omstandig of Uitvoerig zijn.
Particularly, adv. Bijzonder.
to Particulate, v. a. veroud. , Afzonderlijk vertnelden.
Parting, s. Deeling. * —, Scheiding , yr.
*
Wegdrijven (van een sehip), o.
Parting-cup, s. Afscheidsdronk, tn.
Parting-money, s. Klein geld, a.
Partisan , s. cone soort van hellebaard ,
Bartlezaan. * Staf van een' aanvoertler,, Commandostaf. * — , Nodepligtige , Aanhanger. *
Aanvoeoder
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(van eene bijzondere bende) , tn.
Partite , adj. in de plantk. , Verdeeld.
Partition , s. Verdeeling.
, Afdeeling.
* — , Scheidivg, vr. *
Beschot, o.
to Partition , v. a. Afscheiden, Afdeelen.
Partition-wall, s. Sche ,dinuur, tn.
Partitive, adj. in de spraakk., Deelend.
Partitively, adv., zie Distributively.
Partlet, s. weleer , Halskraagje (voor
vrouwen), o. * — thans, Hen , vr.
Partly, adv. Gedeeltelvk.
Partner, s. Deelgenont, tn. en vr.; to Be
a — lr , Deel hebben aan; — of one's
bed , Jitgenoot, m. en vr.; — at cards,
MedesTe:er. * — , in het dansen, Die
met een' ander' danst, Chapeau, rn.,
Dame, vr. * scheepsw. , Vissching ,
vr.; Partners of the pump, Visschingen
van de pomp, yr. meerv.
to Partner, v. a. SHAKSP. Bifeenvoegen.
Partnership, s. Deelgenootschap, Algemeen of gezamenlfik belang , o. *
Compagnieschap, Vennootschap, vr.
Partook, pret., zie to Partake.
Partridge , s. een vogel, Patrijs, tn.
Partridge-berry, s. eene plant, Mitchella, vr.
Partridge-breast-aloes, s. Bonte aloe , vr.
Partridge-shell , s. een needier, Vederhoren, tn.
Parture, s. SPENSER , zie Departure.
Parturient, adj. In barensnood, Op het
punt om to baren , _Barend.
Parturition, s. Baren , o.
Party, s. Partij, vr.
Party-coloured , adj. Veelkleurig, Bone.
Party-jury, s. Gezworenen , die half Enggelschen en half huitenlanders zijn.
Party-man, s. Lid van eene partij, o.
Party-rage, s. Partijwoede,
Party-spirit, s. Partigeest, tn.
Party-wall, s. Tusschentnuur,, Muur,, die
twee huizen scheidt, m.
Parvis, s. Portaal (eerier kcrk), o.
Parvitude, Parvity,s. ARBUTHNOT, Kleinheld, vr.
Pas, S. ARBUTHNOT , Voorrang, tn.
Pasch, s. veroud., Paschen, o.
Paschal, adj. Betrekkelijk paschen of het
pa,cha, Van paschen, Paasch...
to Pash , v. a. SHAKSP., DRYDEN, Slaan,
Stooten.
Pash , s. veroud., Slag, in. *
Uitschieten van jonge horens , o.; van bier:
fig. Onbezuisd jongeling, tn.
Pasque-flower, s. Anemone, vr.
to Pasquil, v. a., zie to Pasquinade.

PASQ
Pasquiller,, s. veroud., zie Lampooner.
to Pasquin, v. a. , zie to Pasquinade.
Pasquinade , s. Schotschrift , Paskwil, o.
to Paspuinade, v. a. , zie to Lampoon ,
to Satirize.
to Pass , v. n. Gaan, Passeren." *
Voorbij gaan, Verdwijnen. *—, Plants
hebben, Gebeuren, Voorvallen ; From
whence it comes to —, Waarvit volgt;
to Bring to —, .Te weeg of Tot stand
brengen. * —, Doorgar-ni, Goedgekeurd
worden ; to Let —, Laten passeren,
Er niet meer van spreken; ook: Laten,
ale: to Let a crime — unpunished,
Eene rnisdaad ongestraft laten. *
Doorgaan, Gehouden worden; to —for
a saint , Voor een' heilige doorgaan.
*—, met onderscheid. bijvoegs. in meer
of min afwijkende beteek., als I.) to
- ALONG, a.) Voortgaan ; b.) Gaan
tangs ; 2. ) to — AWAY, a.) Verdwiinen; b.) Voorbij gaan, Verloopen,Verstriiken; c.) Weggaan (van, FROM) ;
, 3.) to - BY a. ) Voorkj gaan ; b.)
Gaan, Loopen , Varen, enz. voorbil
4.) tO - FOR , Doorgaan of Gehouden
worden voor ; 5.) to -- from... TO,
Overgaan van... tot ; 6.) to — INTO,
a.) Gaan in; b.) Overgaan of Veranderen in; 7.) to — OFF , Verloopen ;
The xebeque passed OFF as a government cruiser, De xebek vertrok als
een gouvernementskruifer; 8. ) to
—ON,a.)ro tgan,Zijn'wegvtolgen; b.) Voorvallen; c.) to — ON, TO,
Overgaan tot ; 9. ) to — OVER, a.)
Overgaan , Overstappen , Gaan over ;
b.) Laten voorbij gaan, Er over been
stappen ; I0.) to - THROUGH , a.)
Gaan, Konen, enz. door ; b.)Doorpasseren, Doorreizen ; II. ) to — UPON, a.)
Gespeeld worden can; b.) Ongemerkt
voorbij gear; bij ; c.) Uitspraak doer;
over. * v. a. Overgaan, Doss gaan,
Passeren. *—, Doorbrengen , Passeren.
Te boven komen. *
Overmaken (aan
eenen anderen eigenaar) * Oyertreffen. * — , nog in verscheidene andere
beteeken., als: to — a compliment to
one, Iemand een complime-t maken
to — one's word for one , Voor iemand
instaan; to — one's verdict , Zifn gevoelen zeggen; to — a law, Eerie wet
maken; to — a bill, Eene bill of voorstel aannemen; to — muster, De monstering passeren; to — a severe test,
Een gestreng onderzoek doorstaan; to
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PASS
— a ball, in het biljarten , Den bal in Passim, adv. Overal.
den zak stooten. * , met onderscheide- Passing, adj. A'anzienlijk , Uitmuntend.
* —, adv. Ten viterste , Zeer.
ne bijvoegs. in meer of min afivijkende
(Ze,r.
beteek. , .) to - AWAY, Door- Passingbell, s. Do,idklole ,
brengen, Slijten; 2.) to — By , a.) Passingly,, adv. CAMDEN , Grootelijks ,
Over het hoof ti zien , Passes-en ; b.) Passing-note, s. Ore, gangsnoot , vr.
Passion , s. Liftlen , o. * — , Hartstogt ,
Verznimen , Overslaan ; 3.) to —
m. , Gemoedsbeweging ,(als: gramschap,
FROM .. To , Laten gaan of Zenden
van .. aan , tot ; 4.) to —
oN one morn, Heide haat , bliidschap , droeffor , Bij iemand later; doorgaan voor; held , giver,)
to — sentence ON, Vonnis vellen over; to Passion , v. 0. veroud. , Hevig aangeto — an encomium ON one, Een' lof daan zün.
over iemand uitspreken; 5.) to — OVER, Passionary , s. Pascieboek o.
,
a.) Overzetten, Overbrengen , Over- Passionate , adj. Hartstogtelijk. *
Oploopend.
voeren ; b.) Voeren , Brengen , enz.
over; She passed her hand OVER her face, to Passionate, v. a. veroud., Honig aandoen. * — , Sterk uiedrukken. * ,
Zij streek met de hand over het gezigt;
Beklagen.
6.) to — THROUGH, Laten loopen of
Zotgen door ; 7.) to — a trick UPON Passionately , adv. Hartstogtelijk. * —,
Toolnig , Woedend.
one, Iemand eene poets spelen.
, Weg , Pass i onateness, s. HartstogteliXeid. *—,
Pass, s. Pas ,m. , Engte , y r.
Oploopendheid
, vr.
Toegang , Ingang , Uitgang , * — ,
Orde, bij Passioned , adj. Hartstngtelifie.
Pas, m., Paspoort, o. *
welke landloopers naar hunne woonplaats Passion-flower, s. Passiebloem , yr.
, ira het Passion-week, s. Passieweek , Week voor
gezonden avorden , y r. *
schermen, Stoot. *
Stant , m., Ge- paschen, yr.
Passive, adj. Lijdelijk. *—, in de spraakk.,
steldheid , y r. * —, Rang,
Passable, adj. Waar men door of over lean Lijdend.
gaan. * —, Passellik , Tamelijk , Vt-sj Passively , adv. Lijdend.
goed , ilannernelijk. 4 Gangbaar,, Passiveness, s. Lijdende staat, tn. * ,
Lijdeliikheid , vr. * — , Geduld, o.,
Begaanbaar.
Bedaardheid, yr.
Passably, adv. Tamelijk , Redelijk.
Passivity , s. Lijelende staat, tn.
Passado , s. Stool ",
Passage, s. Gaan, Reizen , o.; Bird of Passless, atj. COWLEY , Geen doorgang
—, Trekvogel ,m.*
Weg, Dnortogt, hebbende, Ondoorgankekk.
*
Voorval, -Passover, s Paschen (NJ de ,Toden, bij
Overtogt, Doorgang,
de Christenen Easter). *—,Paaschlant,o.
. , Gebeurtenis
Toeval , o.
o Plaats (uit een book), yr.
Pass-parole, s. Order, welke van mond
tot mond voortgaat, y r., Passe-parool, o.
Passage-boat , s. Veerschuit , o.
Passport, s. Paspoort, o.
Passager , s. veroud., zie Passenger.
Passant, adj. in de wapenk.,Gaand.*—, Passymeasure , s. een oude statige dans.
Passcime , s. thans Pastime.
BARROW , zie Passing.
Doorgebragt.
Passant, enkel in: En passant, adv. In Past, adj. Verleden. *
* —, s. Verledene m. * —, prep.
het- voorbij gaan.
Passaree , s. scheepsw., Borg op den Izals, Voorbij, Buiten , Boven, Over ; — the
Nedrhaler van den grooten pals, m. time of history, Visor den geschiedkun* Bulletouw van den grooten hals , o. digen ; — learning, Niet sneer in
staat of Te nud om to leeren ; — childPassenger, s. Reiziger, Passagier, sn.
Passenger-hawk, Passenger-falcon, s.
ek- bearing, Te coed om kinderen to bar en;
— ten feet, Bo"en de tien voet; — a
valk , m.
child, Geen kind sneer.
Passer, s. Voorbfiganger,
Pap
Paste, s. Deeg , Beslag , o. *
Passer-by, s. Voorbliganger,
Valsche edel(non to plakken), yr. *
Passerine , adj. Van de musschen.
gesteenten , o. treerv.
Passibility, s. Lijdelijkheid, yr.
Passible, adj. Vatbaar voor uitwendige to Paste, v. a. Plakken.
, adj.
Pasteboard, s. Bordpapier, o.
ind- ukken.
Bordpapiet en.
Passibleness , s. Liidelijkheid, yr.
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Pastel , s. eene plant, Weede, vr.
Pastern, s.Hol te (v an den Kiel eens paards),
, veroud. , zie Patten.
yr. *
Pastern-joint , s. Voetgewricht, o.
Pasticcio , s. Mengelmoes , o.
Pasta , s. veroud., zie Pastille in de 2
beteekenis.
Pastille, s. Reukballetje, o., Pastille,
yr. *— , bij schilders , Pastel , a.
Pastille-painting, s. Pastelschilderen, o.
Pastime, s. Tijdverdrijf, o.,T#dkorting,vr.
to Pastime, v. n. weinig gebruik. , Den
aid korten.
Pastor, s. Herder, m.
Pastoral, s. Herderlijk. *— Landelijk.
yr.
s. Herderdicht o. ,
*
Pastor-like , Pastorly,, adj. I erderlge.
Pastorship, s. Herderlijk ambt , o. *
Herderlillee waardigheid, yr.
Pastry , s. Pasteijen, Taarten, (en derbijoude
gelijk gebak,) vr. meerv. *
sclzrijy ers , Pastel, Taart, yr. *
SHAKsp. Pasteibakketij, yr.
Pastry-cool, s. Pasteibakker,
Pastry-work, s. Pacteijen, enz., zie Pastry.
boor weide geschikt.
Pasturable ,
Pasturage, s. Weiden (van vee). *—,
Weiland, a. * —, Weide, vr., Gras, o.
Pasture, s. Weide, y r., Gras, Voir, o.
* — , N eide, y r., Weiland, o. * — ,
veroud. , zie Education.
to Pasture, v. a. Woiden, Ineene weide
doen. * —, v. n. Weiden, Grazen.
Pasty , s. Pastel, yr.
Pat, adj. Van pas, Passend , Net. (Aanm.
Het is thans slechts in de omgangstaal
gebruikelijk.) * , adv. Juist van pas.
Pat, s. Tike, Klapje. * —, Klompje,
dat men met de hand vortnt , o.
to Pat, v. a. Een tikje of klapje geven,
Tikken.
Patache , s. Ligt vaartuig,ildvijsfagt, o.,
Uitlegger,,
Patacoon , s. eene Spaansche munt, ter
waat de van 4'1, Eng.Shilling,Patakon,m.
Patavinity, s. Provincialeuitspraak , yr.
to Patch, v. a. Lappen, Verstellen. *—,
Met moesjes bedekken. * Zamenlappen, Uit onderscheidene stukken aaneen
zetten; to -- UP , a.) Oplappen, Zamenlappen; b.) Haastig maken of sluiten ; c.) Bemantelen, Bewimpelen; d.)
Oppervlakkig (d. niet in den grond)
genezen. *— , bid vude schrifvers,In een
hansworstenpak steken.
Patch, s. Lap, tn. *—, in mozaiek , stuk* —,Reepje,
je, Ruitje. *
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Stukje lands, o. *
Hansworst, m.
Patcher,, s. Lapper, Versteller,
Patchery,, s. Lappere.*—,Knoeijerij; yr.
Patchwork , s. Lapwerk Werk , van yet,
schillende lappen aaneen gezet, o.
Pate, a. yeracht.of belagchelijk, Hoofd,
0., Kop, Bol , tn.
Paced, adj. in zamenstell., Een hoofd
hebbende.
Patefaction , s. Opening, 0 penmakin g, yr.
Patel , s. veroud. , zie Paten in de
beteekenis.
-Patella, s. Knieschiff: *
Eenschalige
schelp, yr.
Patelliform , adj. Schotelvormig.
Patellite , s. Versteende patella.
Paten, s., zie Patine. * —, SHAKSP.
Plaatje, o.
Patent, adj. Open; Lettqrs —, Open:
brieven. * —, s. Patent, Vrijbrief, tn.,
Octrooi, o. Aanm. Het woord patent
words voor vele kunstvoortbrengselen gebezigd , om aan to duiden, dat de uitvinder octrooi er voor heeft gekregen,
b.v.Patent-brush,etc.Pantentborstel,enz.
Patentee, s. Geoctrooijeerde , m.
Patentrolls , s; pl. Octrooijenboek, o.
Paterero , s. , zie Pederero.
Paternal, adj. Vaderlijk.
Paternity , s. Vaderlijke betrekking , yr.
Paternoster, s. Paternoster,Onze vader, o.
Path, s. Pad, o. *
Weg,
to Path, v. a. & n. SRAKSP., DRAYTON,
Gaan, Wandelen.
Pathetic, Pathetical, adj. (Pathetically,
ady.) Roerend, aelandoenlijk.
Patheticalness ,
ilandoenlifleheid, yr.
Pathfly,, s.
yr.
(of wegen.
Pathless, adj. Ongebaand, Zonder paden
Pathognomon , s. Ziekteteeken, o.
Pathognomonic , adj. Den aard eener
ziekte aanduidende.
Pathognomy , s. Kennis van tie teekenen
der hartstogten, yr.
Pathologic , Pathological , adj. Tot de
ziektekunde behoorende, Ziektekundig.
Pathologist, s. Ziektekundige,
Pathology, s. Ziektekunde , yr.
Pathopoeia , s. Zielroerende rede, yr.
Pathos, s. Uitdrukking van hevige hartstogten , yr., Pathos , o.
Pathway, s. Voetpad, o.
Patible , adj. Lijdbaar, Verdragelijk.
Patibulary,, adj. Van de galg , Tot de galg
behoorende, Galg...
Patience, s. Geduld, o. *—, een kruid,
Patientie, 0.

PATI
patient, adj. Kunnende verdragen, Geduldig; to Be — OF , Kunnen verdragen.
* — , s. Liider,, Patient, m.
to Patient, v. a. veroud., Geduldig maker,.
Patiently, adv. Geduldig, Met geduld.
Patin, zie Patine. (kelk), o.
Patine, s Deksel (van den avondmaals.
Patly , adv. , zie Pat.
Patriarch, s. Aartsvader,, Patriarch. s—,
Bisschop,hooger dan een aartsbisschop.*_,
Opperste kerkvoogd (bij de Grieksche
Christenen), Patriarch, m.
Patriarchal, adj. Voorvaderlijk , Aartsvaderlijk. * —, Tot de opperste kerkyoogdij behoorende , Patriarchaal.
Patriarchate , Patriarchship , s. Patriarchaat , o.
Patriarchy, s. Gebied van eenen Patriarch.
*— , Patriarchaat, o.
Patrician, adj. 4anzienlijk , Patricisch,
Adellijk. *—, 8: Patriciir,, m.
Patrimonial, adj. Geirld.
Patrimonially,, adv. Door erfenis.
Patrimony,,*s. Erfgoed , o.
Patriot , s. Vriend des vaderlands ; fig.
Patriot, m.
Patriotic, adj. Vol vaderlandsliefde , Patriotsch.
Patriotism, s. Vaderlandsliefde , yr.
to Patrocinate , v. a. buiten gebruik, Beschermen , Verdedigen , Voorstaan.
Patrocination , s. buiten gebruik , Bescherming , yr.
Patrocidy, s. veroud., zie Patronage.
Patrol, s. in een garnizoen , Ronde, Patrouille , y r. *—, lemand van de rondo.
to Patrol, v. n. De rondo dote.
Patron, s. Beschermer. * — , Beschertnheilige. * — , Verdediger,, Voorstander.
*---,Begever (van kerkelijke ambten),m.
Patronage, s. Bescherming , yr. * — ,
Begeven (van een kerkelij k ambt), o.
to Patronage, v. a. SHAKSP., Beschermen.
Patronal , adj. Beschermend.
Patroness , s. Beschermster. * — , Beschermheilige. * —, Vrouw,, die een kerkelijk ambt begeeft , yr.
to Patronise, v. a. Besclzermen , Verdedigen , Voorstaan.
Patroniser, s. Beschermer, m.
Patronless , adj. Zonder beschermer.
Patronymic, s. Geslachtsnaam, m. , go.
lijk : Tydides , van Tydeus , en dergelf/ke.
Pattee , s. in de wapenk., soort van kru is .
Patten, s. Voet , m ; — of a pillar,
Pbetstuk van eon' pilaar, o. * — ,
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, Houten overschoen , met een' &ere?)
ring , welken de vrouwen in En eland,
bit' vuil weir, over de schoenen dragon,
kilos, m.
Pattenmaker , s. Overs,choenenmaker ,
Klossenmaker, in.
to Patter , v. n. Trappelen , Kletteren ,
Rammelen ; to — OUT , Uitbrabbelen.
Pattern , s. Voorbeeld , Patroon , Model,
Monster , Staaltje. * — , Voorbeeld ,
Exempel , o.
to Pattern , v. a. SHAKSP., Namaken.
* — , Tot een voorbeeld doen dienen.
Patty s. Pasteitje , o.
Patty-pan, s. Pasteipan , yr.
Patulous , adj. Zich uitspreidend , Breed,
Uitgebreid.
Pauciloquent, adj. Weinig sprekend , Onspraakzaam, Stil.
Pauciloquy,, s. Weinig spreken, o., Spaarzaamheid in woorden - Stilheid , yr.
Paucity, s. Weinigheid , yr.
to Paum , v. a. SWIFT, zie to Palm.
Paunce, s. SPENSER , zie Pansy.
Paunch , s. Bulk, on. ; prov. Fat-. paunches make lean pates, Het veel eten
benevelt het verstand. * —, scheepsw.,
Zwichting tot beyeiliging der fok , yr.;
—of the yards, Leisels op de raas, o. mrv.
to Paunch, v. a. De ingewanden uitdoen,
Ontweijen.
Pauper, s. Arme , m. en yr. (inzontl.
Welke doorde diaconie onderhoudenwordt.)
Pauperism, s.Armenstaat,m.,Armoede,yr.
Pause, s. Rusting. 4- -, Overdenking ,
yr. * — , .Rustteeken , o. , Gedachtestreep. * —, in de muzijk , Pauze , yr.
to Pause, v. n. Ophouden , Ruston , Pauseren ; a.) to — BY , Stilstaan bij; 2.)
to — FoR breath, Stilstaan om adem
to scheppen ; 3. ) to — ON, UPON, Stilstaan bij, Nadenken over.
Passer, s. Ophouder. * —, Peinzer,, nt.
Pausingly,, adv. Bij poozen.
Pavan, s. SHAKSP., een statige dans ,
Pavane, yr.
to Pave, v. a. Plaveljen, Bestraten ,
Bevloeren. * —, Banen.
Pavement, s. Steenen vloer,, m., Pla.
veisel , o.
to Pavement, v. a. bish. HALL, zie to Pave.
Pavement-beater, s. Straatslijper,, m.
Paver, s. Vloerlegger. * — , Straat ma
ker, m.
Pavier,, s., zie Paver.
Pavilion , s. Tent, y r. * — , Koepel ,
m., Koepelgebouw,, Paviljoen i o.
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to Pavilion, v. a. Met tenets; yJorz.,9?:.
* —, In eene tent beschermen.
Pavin , s., zie Pavan.
Paving, s. Bestraten , o. * — , zie Pavement.
Paving-beetle, s. Straatmak o rshei , yr.
Paving-marble, s. 1VIarmerenvloersteen, tn.
Paving-stone, s. Vloersteen , m.
Pavo , s. ten sterrenbeeld, Paauw , m.
Pavone , s. SPENSER , Paauw,,
Paw, s. Poet, (van een roofdier,) Klaauw,
tn.; Cat's — , (scheepsw.,) Zuchtje „
o., Flaauwe bries , yr. * —, met veracht. , Hand, yr.
to Paw, v. n. Krabben (met de voorpooten over den grond ). *— , v. a. Streelen
(met den pool. ). * —, Fommelen. * ,
Vleijen , Lief'koozen.
Breedvoetig.
Pawed, adj. Netpooten.*
Pawky, adj. plaatsel... Slim, Slaw.
Pawl , s. scheePsw., Pal ,
Pawl-bit, s. Palbeting (bij een brandspil), yr.
Pawl-bolt , s. P 71, tn.
Pawl-cleat, s. Palklamp , en.
Pawl-head, s. Palkop ,
Pawl-plate, s. Kies, Scheen, yr.
Pawl-rim , s. Palrand , m.
Pawn , s. in her schaaksp., Boer, m.
Pawn , s. Pand , o. * —, Verpanding, yr.
to Pawn , v. a. Verpanden , Beleenen ;
to — DOWN , Te pand geven , Beleenen.
Pawnbroker, s. Beleener,, Pandleener,
Lombardhouder,,
Pawnee , s. Pandhouder, m.
Pawner, s. Verpander,, m.
Pax, s. Christusbeeldje , 0. * —, ten onregte gebruikt voor Pix.
to Pay, irr. v. a. Betalen, Voldoen.*--,
kieten veer. * Beloonen. —, in
nog andere beteek. , als : to — a visit,
Een bezoek afleggen ; prov. to Rob Peter to — Paul , Van den eenen geld leenen om den anderen to betalen; to — a
ship , Een schip harpuizen; — more Cable, Vier meer kabel ; met onderscheidens bifvoegs., als: a.) to — AGAIN,
Wederbetalen ; 2. ) to — AWAY,
talen ; 3.) — BACK Terug betalen;
4 . ) tO - DOWN, In gereed geld betalen, Contant betalen; c.) to — FOR,
a.) Betalen voor ; b.) Boeten voor; 6.)
to - OFF , a, ) Afbetalen; b.) Afranselen ; 7.) to — OUT , a.) Uitbetalen ;
h.) Laten schieten ; 8.) to — OVER ,
Bestr(sken. * —, v. n. Betalen ; I ) to
-- FOR , Betalen; a.) to -- OFF , Voort-
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gaan; to — C . FF TO parr , Naar de
haven loo/ en.
Pay, s. Loon, in., Huur, Soldii , vr.
Payable , azij. Betaalbaar ; 1.) — AT
s; ght , Betaalbaar op zigt ; 2. ) - BY,
Te betalen door, Betaalbaar door, bi j;
3.) — To, Betaalbaar ann.
Payday, s. Betaaldag , Vervaldag, en.
Payee , s. Degene , aan avien betaling gedaan is.
Payer , s. Betaler,, Betaaltneester, m.
Paymaster, s. Betaalmeester,, Payeur, rn.
Payment, s. Betalen, o. * —, Betaling.
* — , Belooning. * — , "grossing, yr.
Paynim, zie Painim.
Pay-office , s. Betaalkantoor, o.
to Payse , v. n. SPENSER , zie to Poise.
Pea, s. Erwt, y r. Aanm. Tranneer bet
meerv. van dit woord enkel ten bepaald
getal uitdrukt , is het Peas, als : prov.
They are as like as two peas, Zij gelijken malkander op een haat- ; wil men
eene onbepaalde hoeveelheid uitdrukken ,
dan is het Pease , als : A bushel of pease,
Een schepel erwten.
Pea-boiler, s. Erwtenketel, tn.
Peace, s. Vrede , tn. * —, Rust, Gemoedsrust, Kalmte, yr. * — , interj.
Sus ! , Sell !
Peaceable, adj. Vreedzaam , Stil , Zonder oorlog. * —, Vredelievend.
Peaceableness, s. Vreedzaamheid, yr.
Peaceably, adv. , zie Peaceable.
Peace-breaker, s. Vredebreker, en.
Peacefulness, s. Vteedzaamhetd , yr.
Peaceless, adj.Van vrede berooli„Gestoord.
Peacemaker,s. Vredemaker,Bevrediger,m.
Peace-offering, s. bide, oden, Zoenorer, o.
Peace-officer, s. Geregtsdienaar,, Policiebediende , tn.
Peaceparted, adj. In vrede gescheiden of
gestorven.
Peach , s. Perzik, y r. *—, Perzikboom,m.
to Peach, v. a. & n. weleer verkort van
to Impeach ; thans gemeen, Beschuldigen. * — , Klappen.
Peach-coloured, ad .'. Perzikbloesem.
Peachick , s. Jong (van ten' paaauw), o.
Peach-tree , s. Perzikbootn, ns.
Peacock, s. Paauw, tn.
Peacock-fish, s. Zeepauw,, m.
Pea-green, adj. Grargreen.
Peahen , s. Paauwin , yr.
Pea-jacket, s. Pijakker, tn.
Peak, s. Top, an., Spits ,Kruin,(vaneen'
berg,)vr. *—, Tip (van een kapsel), tn.
to Peak , v. n. Er bleek of ziekeliik

PEAK
SHAKSP., Er gemeen nitzlen.

Peakish, adj. Met bergtoppen , Bergachtig. * —, gemeenz. , Spichtig (van
ziekte), Ziekelt:/le , Verrnagerd , Spits.
Peal, s. Gebrom , Gedonder,, Gebulder,,
Geklater, Gekletter, (d. sterk gelaud, door klokken, geschut, Bonder,
bagel, enz. voortgebragt ,) o.
to Peal, v. n. Luide en statig spelen ,
Brommen ; to — FORTH , Brommen,
Klinken, Zich doen hooren. * — , v. a.
Met veel getier aanranden, Verdooven;
to — FORTH, Doen hooren.* SHAKO'',
to — the pot, zie to Keel the pot.
Pean , s., zie Paean.
Peanisni , s. MITFORD Zegezang, tn.
Pea-ore, s. Korrelige ijzet ells, tn.
Pear, s. eene vrucht , Peer, y r. *— ,
Pereboom, m.
Pear-bit, s. Peerbit, Peergebit, o.
Pearl, s. Pare/, yr.
to Pearl, v. a. Beparelen. * —, v.
Parelen.
Pearl-aloes, s. ParelaloE , yr.
Pearl-ashes, s. p1. Parelasch, yr.
Pearl-barley, s. Geparelde garst, vr.
Pearl-bubble , s. een zecdier , Parelblaas,vr.
Pearl-coloured, adj. Parelkleurig, Parelkleurd.
Pearl-cowry, s. Pareltnoerslak., vr.
Pearl-diver, s. Parelvisscher, no.
Pearled, adj. Bepareld. *—,Parelachtig.
Pearl-eyed, adj. Met eene parel of vlek
op het oog.
Pearl-fly , s. Parelvlieg, yr.
Pearlgrass, s. Parelgras, o.
Pearlplant , s. Parelplant , yr.
Pearl-oyster, s. Parelrnossel, yr.
Pearl-seed, s. Parelzaad , o.
Pearl-spar, s. Parelspaath
Pearl-seater, s. Parelsenter,
Pearl-stone, s. Parelsteen,
Pearl-white, adj. Parelwit.
Pearlwort, s. Parelkruid, o.
Pearly, adj. Vol parels. * — , Parelachtig, Gelifk parels.
Pearmain, s. Peerappel , tn.
Pear-pie, s. perenpastei , vr.
Pear-plum, s. Peerpruim, yr.
Pear-quince, s. Kwepeer, yr.
Pear-tree , s. Pereboom,
Peasant, s. Boer, Landman, m. *
adj. Boersch, Boeren.
Peasantly, adj. MILTON, Boerachtig.
Peasantry, s. Boerenstand , tn., Boeren,
m. meerv., Boerenvolk , o. * — , weinig
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gebruik., Boerschheid,Onbeschaaldheid,
Ongemaniet dheid, vr.
Peascod, s. Erwtendop,
Pease , zie Pea.
Pease-bolt , s. Erwtenstroo , o.
Pease-hawm , zie Pease-bolt.
Pease-meal , s. Eilvtenmeel , o.
Pease-porridge , s. El wtensoep, Snert, yr.
Pease-soup , zie Pease-porridge.
Pease-stone , s. Erwtensteen,
Peashell, s., zie Peascod.
Peason, s. pl. veroud, , zie Pease , dat
oorspronkeisik het enkelvoud is.
Peat, s. Turf, no.
Peat, s. SIIAKSP. Lieveling, m. en yr.,
zie Pet.
Peaty , adj. Turfachtig.
Pebble, s. Kei , Keisteen, m.
Pebble-crystal, s. Kristalkies , tn.
Pebbled, adj. Vol keüen, Kciachtig.
Pebble-stone , s., zie Pebble.
Pebbly, adj. Vol keijen, Keiachtig.
Peccability,, s. Staat van te kunnen Zendigen ,
Zondigheid, yr.
Pe ccable, adj. Kunnevde zondigen, Zondig.
Peccadillo, g . Kleine misdaact of zonde ,
y r. *
HUDEERAS zie Piccadil.
Peccancy,, s. Slechte hoedanigheid , yr.
Peccant , adj. Misdadig , Zondig, Schuldig. * Bedory en, Kwaad, Ongezond.
*—, Schadellik. * — , s. veroud., zie
Offender.
Peccavi , (Latijn ,) Ile heb gezondigd.
Pechblend, s. Pilenlende yr.
Peck, s. vierde gedeelte van een schepel,
Spint , o. * —, in de volkstaal , (vet.bast. van Pack,) Groote menigte, yr.
to Peck, v. a. & n. Pikken; t.) to -AT
one another,- a.) Elkander pikken ;b.)
Elkander in de haren zitten; 2.) to
-DOWN
one's head, Het hoofd laten hangen ; 3.) to — THROUGH, Doorpikken.
PLcker , s. Picker, m. * zie Woodpecker.
Peckled, aclj. IZAAKWALTON, Gespikkeld .
Pectinal, adj. Kamvormig. * — , S. een
visch, Zeekam, Kamvisch , rn.
Pectinated, adj. Als een kam.
Pectination, s. Kamvormige gedaante, yr.
Pectoral, adj. Borst .. , Van de beret.
De boric versterkend. * — , s.
*
Borstkoekje, Borstmiddel, o.*—, Borstlap, on., Borstplaat , yr.
to Peculate, v. n. De landskas bestelen.
Peculate, S. BURNET, zie Peculation.
Peculation , s. Bestelen der land)kas , o.
Peculator, s. Besteler der landskas , tn.
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Peculiar, adj. Bi/zonder, Bfizonder eigen Eigenaardig.*—Ongewoon, Eenig.
Peculiarity, s. Blizonderheid, Ongewoonheld , yr.
to Peculiarize , v. a. Toaigenen.
Peculiarly, adv. Eigenaardig. *
Bffzonder.
Peculiarness, s. Bijzonderheid yr.
Pecuniary, adj. Geldelijk , Geld..; —
circumstances, Geldzaken; — punishment, Geldboete, yr.
Pecunious , adj. veroud., Vol geld.
* —,
Fed, 8. veroud., Pakzadel ,
Nand, yr.
Pedagogic, Pedagogical, adj. Eenen pnderwifzer hetamende , Tot eenen onder‘wzer behoorende , Schoolmeesterlijk ,
Pedagogisch.
Pedagogism , S. MILTON, Onderwffzersambt, o.
Pedagogue, s. Onderwilzer,, Leermeester,
Schoolmeester, m.
to Pedagogue, v. a. Onderwifzen.
Pedagogy, S. SOUTH, Onderwijs , Onderrigt , o.
Pedal, adj. Tot den voet behoorende.*—,
s. Voetklavier, Pedaal , o.
Pedaneous, adj. veroud., zie Pedestrian.
VerwaanPedant., s. Schoolmeester. *
de gek , Schoolvos , Pedant, m.
Pedantic, Pedantical, adj. (Pedantically,
adv.) ten opzigte van geleerdheid , I erwaand, Laatdunkend, Pedant.
to Pedantize, v. n. COTGR AVE , Den
schoolvos uithangen.
Pedantry s. Verwaandheid , yr.
Pedarian, s. een Rom. raadsheer die
zijne stem door zime voeten gal; d.
'war die zijde van den senaat ging ,welke hfj toegedaan wa3.
Pedate , adj.Voetvormig.
to Peddle; v. n. Zich met beuzelingen
Kleine waren verkoopen,
orhouden. *
v. a. In
Met eene tnarsch gaan. *
het klein verkoopen.
Tegennatunrlijke
zonde,
Pederasty, s.
Pederastie, yr.
Pederero , s. Draaibas, yr.
Pedestal, s. Voetstuk , o.
Pedestrial, adj. Den voet gebruikende.
* — , Tot den voet behoorende.
Pedestrian , adj. Te voet gaande. *
s.
Voetganger. * —, Voeteerder, tn.
Te
voet
gaande,
Pedestrious , adj. BROWN ,
Gaande , in tegenst. van vliegende.
Pedicellate , adj. Ann een' steel (zie Pedicle) hangende.

PEDI
Pedicle , s. Steel , (waarmede eene vrucht
of een blad aan eenen boom vast is ,)
Bladsteel, Vruchtsteel , m.
Pedicular, Pediculous, adj. De luisziekte
hebbende.
Pedigree, s. Geslachtboom , Stamboom, tn.
Pediment, s. in de bouwk., Kroonitiq ,
y r., Deurgevel , m.
Pedler, s. Illarskramer,, Koopman in
snuisterijen , m.
Pedleress , s. Vrouw of Illeisje ,diekleine
waren rondvent.
Pedlery, s. SnuisterUen, Kleinigheden,
(waren, die een pedler of pedleress verkoopt ,) yr. meerv. * —, adj. Door kramers verkocht.
MarskraPedling, s. Kleinhandel,
tnertj, yr.
Pedobaptism, s. Kinderdoop, tn.
Pedobaptist, s. Voorstander van den kinderdoop , tn.
Pedomancy, s. Waarzeggen uit de voetzolen , o.
Pedometer, s. Wegmeter,, m.
Peduncle, s. Vruchtstengel , tn,
Peduncular , adj. Van den vruchtstengel.
Pedunculate , adj. Op een' yruchtstengel
groeijende.
to Peel , v. a. Schillen , Pellen , Den bast
afdoen ; to — FROM, ilfschilien van.
* Plunderen, Uitkleeden. * , v.
n. De schil of schors verliezen, Afschillen.
Peel, s. Schil , yr., Dop, m.
Peel , s. Schietschop (der bakkers), yr.
Peeler, s. Schiller, Peller. *—, Roover,
p lunderaar, m.
to Peep, v. n. Verschijnen, De eerste
verschijning maken , (zoo als van den
dag ,) Aanbreken. * , van kuikens ,
planten, enz., Uitkotnen. * —, Gluren,
Loeren, als door eene kleine opening ;
a.) tO - ABROAD , Uitkijken ,
ken ; 2.) to — AT , Aangluren, Begin ren ; 3.) tO - FORT it Zich vertoonen ; 4.) to — ON, Aangluren ; $.) to
- OUT, Ultkii ken ; 6.) to - OUT OF,
Kijken of Gluren uit ; 7.) tO-THROUGH,
Doorkijken, Doorgluren, Gluren ofKijken door.
Peep, s. Eerste verschilning y r.; At the
' van de);
— of day, Met het aanbreken
Lost-en, Gluren, o.
dag. *
to Peep , v. n. Piepen , zie to Pip. .
Peeper, s. Jong kuiken ,(dat pas nit den
dop komt,)o.
Ong, n.,
Peeper, s. Gluurder, tn. *
I Kijker, m. *—, KOkglas , a., Kijker, ?P.

PEEP
Peephole , Peepinghole , s. Kijkgat ,
Loergat , o., Klein gat, door hetwelk
men zien lean, zonder gezien te worden, o.
Peer, s. Gelijke , L wand van den zelf den
rang, de zelfde bekwaamheden. * —,
Makker , Medgezel. * — , Edelman,
Pair, m.
to Peer, v. n. (Eventjes in de verse)
verschijnen, Beginnen te verschijnen ,
Zich vertoonen. *—, Gluren , Loeren ;
I.) to — ABOVE , Uitsteken boven ; 2. )
to -- AT a person over one's shoulder,
Over den schouder naar iemand gluren.
to Peer, v. a. weinig gebruik., Tot pair
verheFen.
Peerage , s. Pairschap, o. * —, Edelen,
Pairs, tn. meerv.
Peerdom, s. weinig gebruik., Pairschap, o.
Peeress, a. Vrouw van een' pair, Edelvrouw,vr.
Peerless , adj. Onvergelfikelijk.
Peerlessly, adv. Onvergelijkelijk.
Peerlessness, s. 0 nvergelijkelijkh cid , yr.
Peevish, adj. (Peevishly, adv.) Gemela,
Knorrig, Ontevreden.
Peevishness, s. Gemelijkheid, Knorrigheid, Ontevredenheid, yr.
Peg, a. (Houten) pin. * —, aan eene
viool, enz. Schroef, (waarmede men de
snaren spant,) yr.; fig. to Take a—lower,
De snaren lager spannen, Zijn' Loon lager stemmen.
to Peg, v. a. Pinnen, Vastpinnen ;to
Vastpinnen.
-DOWN,
Pegm, s. Stellaadje, yr.
Pegma, s., zie Pegm. (rots, yr.
Pegmatite , s. Oorspronkeloike granietPeirastic, adj. Ondernemend.
Peise , s. veroud., zie Poise.
to Peise, v. a. veroud., zie to Poise.
Peko , s. Pekkothee , Zwarte thee, yr.
Pelage, s. BACON, Bekleedsel (van dieren, hetzij haar, wol, enz.), o.
Pelagian, adj. Van Pelagius, Pelagiaansch.
" — , Van de zee. * — , s. Pelagiaan, m.
Pelf, s. Schat , Rijkdom , tn.
Pelican , s. Pelikaan. * —, zekere distilleerkolf, Pelikaan , m.
Pelioma. , s. Kneuzing, yr. * —, eene
verscheidenheid van iolite.
Pelisse, s. eigenlijk , Pels ,rn. *—, tbans,
eene zilden kleeding der vrouwen , Pelisse, yr.
Pellet, s. Balletje , o. * —, Prop, an.
to Pellet, v. a. SHAKSP. , Van balletjes
of propics vormen.
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Pelleted , adj. SHAKSP., Uit proppen be.
staande.
Pellicle, s. Vliesje , Huidje, o.
Pellitory,, s. een kruid, Muurkruid, o.
Pellmell, adv. Veoward, Ondereen.
Pells, s. : Clerk of the —, Boekhouder
der schatkamer (exchequer), m.
Pellucid, adj. Doonchijnend.
Pellucidity, Pellucidness, s. Doorschijnendheid , yr.
Pelt , s. gemeenz. , Slag , tn.
Pelt, s. Vel , o. , Huid , yr.
Pelt, s., zie Pelta.
to Pelt, v. a. Smijten, Gooilen, Treffen
met lets, dat geworpen word: ; to WITH stones, Met steenen smitten.*—,
Schieten op iemand.
Pelta, s. bij de ouden, Schild, o.
Peltate , adj. Scbildvormig.
Pelter,, s. Smijter,, ni.
Pelting, adj. SHAKSP., zie Paltry. 't — ,
S. SHAKSP., ilanval , tn.
Peltmonger , a. Vellenkooper, Huidenkooper , tn.
Pen, s. Pen, Schrijrpen. * —, SPENSER,
MILTON, Veder, yr.
to Pen, v. a. Schrifven.
Pen , s. Kooi, yr. * —, bilz. Perk , waar
men, gedutende den nacht , schapen opsluit , o.
to Pen, irr. v. a. In eene kooi of perk
sluiten; to — UP, Perken, Opsluiten;
(Aanm. Men bezigt soms in plaats van
up ;) fig. Opsluiten.
Penal, adj. Liffstraffelijk.*—,Straffend.
Penality,, s. BROWN , zie Penalty.
Penalty , s. Straf. * —, Boete, yr.
Penance, s. Boete, Boetedoening (veer
eene zonde), vr. * —, Berouw, o.
Pencase, s. Pennekoker, m.
Pence , s. pl., zie Penny.
Pencil, s. Penseel. * — , Potlood, (of
in het algemeen elk ding om to schrijven zonder inlet, bijv. Griffel ,) o.
to Pencil, v. a. Teekenen. * —, Met
potlood teekenen.
Pencil, s.CHAUCER,Trimpel,tx.,Vaantje,o.
Pencilled, adj. Geteekend.* —, Met potlood geteekend, gemerkt , enz.
Pendant, s. Oorring, in., Oorsiersel,
o., Hanger. *—, Wimpel, 'N. * -, bit
nude schritvers, zie Pendulum.
Pendence , s. Helling, yr.
Pendency , s. in de regtsgeleerdl.eid ,
Uitstel, o.
Pendent , adj. Hangend , Neerhangend.
*— , Overhangend, Hellend.
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Pending, adj. Hangend, Onbeslist.
Pendule, s. EVELYN , zie Pendulum.
Pendulosity , s. BROWN, Hangende toestand, m. "—, veroud., Onzekerheid , r .
Pendu l ous, adj. Hangend. * —, bij wide
schripers , Onzeker.
Pendulousness, s., zie Pendulosity.
Pendulum , s. Slinger , (van een curwerk , enz. ,) m.
Pendulum-bob, s. Knop , enz. aan den
slinger, die op en nee'r bewogen wordt
om den gang to regelen, m.
Pendulum-clock, s. Slingeruurwerk, o.
Punttang, vr.
Pendulum-pliers, s.
Pendulum-watch, s. Zakhorologie met een'
slinger, o.
Penetrability, s. Doordringbaarheid, yr.
Penetrable, adj. Doordringbaar; —To,
Doordringbaar voor.
Penetrail, s. HARVEY , Inwendige deelen, o. meerv.
Penetrancy, s. Doordringen, o.
Penetrant, adj. Doordringend, Scherp.
to Penetrate , v. a. Doordringen. *
Aandoen , Vervullen ; to WITH Verv. n.
vullen of Doordringen met. *
Doordringen; to - INTO, Doordringen
in. * —, Eenen indrok maken.
Penetration, s. Doordringen , o.; — INAandoening.
TO, Doordringen in. "
Schranderheid, yr.
5
Penetrative, adj. Doordringend. *
Roerend,
Vernuftig, Schrander. *
Aandoentijk.
Penetrativeness, s. Doordringendheid, yr.
Penguin, s. naam van een' vogel , gelijk
eene gans , doch veel zwaarder , Vetgans,
yr., Pinguin , m. . en van eene
vrucht , Wilde ananas , yr.
Peninsula, s. Schiereiland, o.
Peninsular, adj. Als een schiereiland , Bijna geheel door zee omringd.
to Peninsulate, v. a. Tot een schiereiland vormen.
Penitence, s. Berouw, (over begane zonden ,) o., Boetvaardigheid,
Penitency, s. , zie Penitence.
Penitent, adj. Berouwhebbend ,Boetvaardig. * — , s. Boetvaardige. *—, voorheen, Boeteling, die onder de kerkelifm. en yr.
ke tucht
Penitential, adj. Berouw uitdrukkende of
; The
Daaruit voortspruitende , Boet...
seven — psalms, De zeven boetpsalmen.
Kerkelijk
banboek,
(dat
de hoe* s.
grootheid der boeten voorschrijft,) o.
Penitentiary, adj. Betrekkelijk de regelen

PENI
en grootte der boeten. *
s. Primer,
die de boeten y oorschrifft m.* Boeteiing , m. en y r. * —, Boetplaats ,
(waar men beets does meet); van bier:
Gevangenis , yr.
Penitently, adv., zie Penitent, adj.
Penknife, 5, per! nemes , 0.
Penman,s.Schriffweester. "—,Schrifyer,m.
Penmanship, s.
, o.*—,Schriffkunst , yr.
Pennached, adj. van bloemen. Met yeelverwige geregelde strepen geschakeerd.
Pennant, s. Vlaggetje , o., Vlag , yr.,
Wilnpel , m. * , veroud. Takel,
goedeten mede in of uit een schip to
hijschen, m.
Pennate, Pennated, adj. Gevieugeld.
Penned, adj. Gevleugeld.
Penner, s. Schriper. *---, Pennekoker, tn.
Penniform, adj. Penvormig.
Penning,s. Stellen,o., Still,Schrilltrant,m.
Penniless, adj Zonder geld,Geldeloos,Arm.
Pennon, s. Vaandeltje , o.
Penny, s. Stuiver, (twaalfde gedeelte
van een' Engelschen (Aanm.
Wanneer lit woord een stuiverstuk beteekent, is bet meervoud Pennies; beteekent het echter de waarde van een' stui-Yer,, dun is het meervoud Pence.) *—
Penning, m., Geld, o.
Penny-dice, s Rond borsthoekje , o.
Penny-father, s. Schraper,, Trek, m.
Penny-grass, s. Penningkruid, o.
Pennypost, s. Kleine post, Stuiyerspost,
(voorheen in Londen , ter bezorging van
de eene plants naar de andere binnen
de seal,)
Penny-rot, s. eene plant, Venusnavel , m.
Pennyroyal, s. Vlooikruid, o.
Penny-weed, s., zie Yellow-rattle.
Pennyweight , s. zeker gewigt van 24
greinen trooisch, Penning, m.
Penny-white, adj. Zilverwit.
Pennywise, adj. Spaarzaam met kleinigheden, terwijl men het groote veronachtzaamt.
Pennywort , s. Penningkruid, o.
Pennyworth, s. Zoo ',eel men koopt voor
een' stulyer,, boor een' stuiver * —
Koop , Verkoop , m. * , Ices goedkoops,
Koopje, o. * —,
yr.
Pensile, adj. Hangend.
Pensileness, s. Hangende staat , m.
Pension, s. Rente, Betaling , y r.; van
bier: Somme gelds, in plaats van tienden, y r. *
,Jaarwedde, y r., Pensioen, o.
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to Pension , v. a. Door eene jaarwedde 1 Pentesosta; , adj. Pinkster..., van Pink.
of een pens ioen °older;louden. Pens i on e r en. I ster.
Pensionary, adj. Levende van eene jaar-' Pentecos:-als, s. pl. weleer, , Pinksterwedde of pensioen.*—, s. Gepcnsioneerde. geschenken (awl den priester),o. ;nee, V.
* —, in de voorm. tegeol.,g van Hall., li tntecGster, s. bij de aside Grieken ,
Hoofdman over vitilig , in.
Pensionaris , 7/2.
Pensioner, s. Gvensi oneerde, Die van Hentecostys , s. Troep van vetftig man, vi.
eene jaarweddc !cert. * — , in het algein., Penthouse, S. A/disk , o.
Iem,,nd , die yan eenen an gel' efhng;• , Pentice , s. WoTToN, ?r oods, y r., ilfAll/wog-aim?: , in. en yr .; The king's dak , o., Liiifil , yr.
pensioners, 'De3 leanings llifivacht, y r.*—, Pentile , s. Diikpan . vr.
(Penultima.
to Cam)ridge ze77er studeat , .z,'e Cone-- Penult, s. bse sommige schr.jvers , zie
Pennitima, s. V,o,laaisteletteogreep,yr.
'
moier ( at Oxf,rd).
Pensivl, adj. (Pensivel y , adv.) Stil , Penultimate, adj. Voorlaatste.
Peinzend. * — , Treat ig, Neérs:agtig , Penumbr,l, s. Thi've schadinv , yr.
Somber.
, Penurious, adj. (Penn • ously, adv. )Ho,gzuinig , Karig , Gie- ,,-, S'paarzaam.*—,
Pensiveness , S. Stillocid,Treurigheid, Yr.
Penstock, s. Siuisje , a. , Ducker, vi. , Arm, Behoefrig , Schi all , Sober.
Penuriousness,
s. G:erighei d, y r. * - ,
Ve r l a at, o.
' Gebrek , Oidbieken , o.
Pent, pest. & part. van to Pen.
Pen r acapsuiar,, adj. Net rili zaadruisje:. Penury, s. Gebrek , o., Need , In., Arcreeds, yr., Hongersnood , on., LehoefPentaciiord, s. Vii t,iiarig .vteltuig , o.
P,tuac , )ccous, adj. Met V ;:// il'oo; tie . o.o., te , 3, r ,
Peon , s. in India, Voetso?daat, m.
bilz9ndere vliszen)
PeAtaconter, S. MITFO RD , zie Petite- Pon y , s. eene bloein, Pioene , yr.
People, s. Valk, o., Natie, ,'r. ( Aanm.
canter.
In deze beteekenis neernt het sons eene s
Pentacrostic, s. VW-roaamged . cht , o.
i veer het meer y onT aan.) * —,Volk , 0.,
Pentadactyl, s. V.;:itvinge; ko aid , o.
dig). 0 nderdanen. * — , Lieden , Me tischen ,
Pentagon, s. Viipooeh , no.
Pentagonal , aej. Vüfhoekig (en viiitij- in. noeerv. Amin. People word: ,iok ge bruikt, em het Nederd. men tilt te diukPentagynian, a- i j. Vyltvijrig.
Pentahedrai , adj. Vffzijdig.
ken, met het werkw. in het meery ., rats:
Pentahedron, s. Vüjzijdige fi s7, uur, y r.
People say, Men zegt.
Pentahedrons, adj., zie Pentahedra'.
to People , v. a. Be,roiken.
Pentahexahedral, adj. Vijf even zejden Peoplish, adj. CHAUCER , zie Vulgar.
boven elkander bevattende , die elk zes Pepastic, s. Genee,middel, em de reatriv..
held der maeg wag tenemen, Mat'gnoldzoiden bevat.
Pen tame ter, s. Vigvoctig y ers , o. * — , del. . — , Heelmiddel, o.
adj. liWy oetig.
Pepper, s. eene kruiderij, Pe , er , yr.
* — , Peperboom , m.
Pentandrian, adj. Viifinannig.
to Pepper, v. a. Peperen; fig. Dapper
Pentangular, adj. Vupotkig.
afrossea. * — ,. in den gear cenzan-ien
Pentap;:talons, adj. 17.11'bladig.
spreelerrant, leotard h-er eenevenuskraal
Pentaphyllous, adj. PVt b lad , g.
(a.
besnoetten, .1.,,ien aanioranden.
Pentarchy, s. Vijrvorstendom, a.
Pentaspast , S.Weiktuig met veil katrellen, Pepperbox, a. Petierdios , Pe perb us , yr.
Pepper-cake , s. Peiyerkoek , In.
Pen taspermous , adj. Net yijf zaden.
Pepper-caser, s. Peperbus , yr.
Psntastich, s. Viffregelig y ers , e...
Pentastyle, s. Gebouw met y tif oven Pepper-c. , rn, s. Peperkoro el ; fig. Beuzeling, , -.
zuilen, o.
Pentateuch, s. Viff boeken van Arozes , Pepper-sluice, s. Pepergras , o.
Pepper-gingerbread , s. Pepelkosk , 1n.
o. meery.
Penteconter,, a. Roeischip met y ijftig R.Tpergrass, s. Pi:ley :to-en, yr.
Peppermint, s. Per erinunt , yr.
'rienien (bij de cede Grieken), o.
Pentecost, s. een feast bij de Jr, den, Peppermint-oil, s. Pepermuntolie, vr.
Pinkster, o. (:raj de Christenen is het Peppermint-tree , s. in N. Z. Wallis,
Pepermuntbeam, in.
Whitsuntide.)
41
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PEPP
Pepper-water, s. Peperwater,, o.
Pepperwort , s. Peperwortel , in.
Peptic , adj. De spijsvertering bevorderend.
Per, prep. (Latijn ,) Door, Op; A man
— se, Een man op zich zelven ; A
shilling — day , Een schelling per dag ;
A loaf—man, Een brood per hoofd. Aanm.
Ills een voorvoegsel versterkt het de betee kenis.
Peracute , adj. Zeer hes'ig of scherp.
Peradventure, adv. Bij geval , Missc;iien.
s. bij eenige oude schrit y., 7wij*
feling , yr.
to Peragrate , v. a. weinig gebruik., Doorreizen.
Peragration , s. HOLDER, Doorreizing,vr.
to Perambulate, v. a. Doorwandelen.*—,
* —, Bil het doorwandelen bezigtigen.
Perambulation, s. Dooiwandeling. * —,
Bezigtiging, Schouwing, y r. *—, District, dat remand bezigtigen moot, o.
Perambulator, s. Doorwandelaar. * — ,
een rad , Tregmeter,,
Perbisulphate , s. zeker scheikundig voortbrengsel.
Percarburetted , adj., zie Combined with
a maximum of carbon.
Percase , adv. BAcoN , Bit* toeval, Mis•
schien.
Perceant , adj. SPENSER, zie Piercing.
Perceivable, adj. Duidelijk, Bespeurbaar;
- BY, Bespeurbaar door, Du ideliik voor.
Perceivably, adv., zie Perceivable.
Perceivance , s. MILTON, zie Perception.
to Perceive, v. a. Ontwaren, Ontdekken.
* —, Opmerken, Begriipen.
Perceptibility, s. Duidelijkheid, yr.*—,
Begrip, o.
Perceptible, adj. (Perceptibly, adv.) Bespeurlifie , *— , Vatbaar om
to bespeuren.
Perception, s. Begrip, o., Bevatting,
Gewaarwording, yr.
Perceptive , adj. I3egrepend Bevattend,
Vatbaar. (vr.
Perceptivity, s. Vatbaarheid, Bevatting,
Perch, s. een visch, Baars , tn.
5 aan een'
Perch , s. Stole, Staak ,m.*
hoe, enwagen, Langwagen , o. * — ,
Rek ,
lent,temaat , Roede , y r. *
(waarop eon vogel zit ,) o.
to Perch, v. n. (op een takje of rek)
Zitten. * v. a. (Op een' tak of role)
plaatsen.
Perchance, adv. Bij toeval,IVIisschien.
EntPercher, s. Die of D3t zit. *

weleer,, Parlizer kaars. *—, AZtaarkaars, yr.
Perchlorate , s. zie Compound of perchloric acid with a base.
Perchloric , adj. Van sterk chloorzuur;
— acid , Sterk chloorzuur,, o.
Percipient , adj. Opmerkend ,Begrfjpend.
* — a. Opmerker, m.
Voliedige sluiPerclose , S. RALEGH
cing , yr.
to Percolate , v. a. Doorzijgen ; to THROUGH , Door ... zijgen. * V. 11.
Fitt eren.
Percolation, s. Doorzfigen, o.
to Percuss, v. a. Slaan, Botsen, Schokken.
Percussion, s. Slag, m., Botsing , yr.,
Schok , 77I.
Percussion-gun, s. Percussiegeweer,, o.
Percussion-powder, s. Dopje, o.
Percutient , adj. Botsend, Schokkend.
Perdifoil, s. BRAMHALL, Gowns met afvallende bladeren, o.
Perdition, s. Ondergang , Dood, ni.*—
Uiterste ongeluk , o. * — , Eeuwig
ramp zaligheid , yr.
Perdue, adj. B. and FL. , IJ'anhopig. *—,
adv. SOUTH, Heinle/IA , In hinderlagg.
* - s. SHAKSP., Die verscholen is ;
sok: Iemand , die in eene hinderlaag ligt,
en een' ander' bespiedt.
Perdulous , adj. veroud. , Verloren.
Weggeworpen.
Perdurable, adj. DRAYTON, Duurzaam.
Perdurably, adv. SHAKSP., Duurzaam.
Perduration , s. Lange duur,, m.
Perdy,, adv. Zekerliik
Peregal , adj. SPENSER , Gelijk.
to Peregrinate, v. n. Reizen.
Peregrination , s. Reizen. * —, Wonen
in vreemde landen , o.
Peregrinator,, s. Reiziger,,
Peregrine, adj. Vreemd, Uitheemsch,
Buitenlandsch.
Peregrinity, S. COCKERAM , JOHNSON,
Vreemdheid, yr.
to Perempt , v. a. bid regtsgel., Dooden,
Vernietigen.
Peremption , s. Dooding, Vernietiging, yr.
Peremptorily, adv. , zie Peremptory.
Peremptoriness, s. Bepaaldheid, Stellig.
heid , y r. (slissend.
Peremptory, adj. Stellig, Bepaaid , Be.
Perennial, adj. Een jaar durende. * —
Altijddurend, ilanhoudend, Voortdurend.
Perennially, adv. Gestadig.
Perennity s. Dt quieu tianhoudendheld , yr.
LEY,
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Pererration , s. HOWELL, Doortrekken,
Reizen, o.
Perfect, adj. Volmaakt. *
Volkomen,
Volslagen. * —, Volmaakt kundig of
Volmaakt, Onbeylekt.
bedreven. *
oude schrijvers, Zeker.
*
to Perfect, v. a. Volmaken.
Perfecter, s. Volmaker, m.
Perfectible, adj. Volmaakbaar, Voor
making vatbaar.
(making, yr.
Perfectibility, s. Vatbaarajid veer vol.
Perfection , s. Volrnaaktheid.
making , Voltooijing, yr.
Perfectional , adj. Tot de volmaaktheid
behoorende. * —, PEAR.SON Volmaakt.
to Perfectionate , v. a. DRYDEN
maken.
Perfectionist, s. Die op volmaaktheid
aanspraak maakt, een naam , die veer.
been van de Puriteinen ward gebezigd.
Perfective, adj. De volmaaktheid bevel,
derende , Volmakend; — OF , Volmakende
(lets, a thing).
Perfectively, adv. Op eene wijze, die tot
de volmaaktheid leidt.
Perfectness, s. Volmaaktheid , VolkomenBekwaamheid, yr.
held. *
Perfectly , adv., zie Perfect. 4"— ,
komen , Gehed, Volstrekt.
Perficient , s. Donateur (van een liefdadig gesticht), m.
Perfidious, adi. Trouweloos,Verraderlijk;
- TO , Trouweloos omtrent.
Perfidiously, adv. , zie Perfidious.
Perfidiousness, s. Trouweloosheid ,
Perfid y , s. Trouweloosheid, yr., Verbre.
ken der goods trouw,, e.
Perflable , adj. Doorwanid.
to Perflate . v. a. Doorwaaeen.
Perflation , s. Doonvaaijing, yr.
Perfoliate , adj. van een bled, Den stengel omvattend.
to Perforate, v. a. Doorboren.
Perforation , s. Door-boring , yr. *—
Gat, o.
Perforative, adj. Doorborend.
Perforator, s. Doorboorder, m. *
Boor, yr.
Perforce , adv. Met geweld.
to Perform , v. a. Doen ,Uitvoeren,Vervullen, Verrigten; to — something UPON,
Iets uitvoeren of doen aan. * v, n.
In zijne onderneming slagen.*—,Spelen.
Performable, adj. Doenlijk.
Performance, s. Vervulling, y r. , Uitvoeren. Werk , Voortbrengsel , o.
* — , Verrigting , yr.
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Performer , s. Uit y oerder. * inzond.
Tooneelspeler , Toonkunstenaar,, Danser,, enz., Virtuoos, m.
Performing, s. Uitvoering. *
Daad,
Verrigting, yr.
to Pertricate , v. a. weinig gebruik. ,
Overal wrijven.
Perfumatory,, , adj. Dat welriekend maakt.
Perfume , s. Reukwerk, o. *—, Geur,m.
to Perfume , v. a. Een' aangenamen reuk
aan geven, Parfumeren , Geurig
make,;.
Perfumer, s. .Reukwerk yerkooper. * ,
weinig gebruik., Die geurig maakt, us.
Perfumery , s. Reukwerk, o.
Perfunctorily, adv. , zie Perfunctory.
Perfunctoriness, s. Onachtzaamheid, yr.
Perfunctory, adj. „Onachtzaani , Ter
loops. '
to Perfuse , v. a. HARVEY, Versprei den
over
keen, Bedekken, Vervullen.
Pergola, s. Pried, (inzond. van een'
wijnstok,) o.
Perhaps, adv. illisschien.
Peri , s. eene Ooster. fee, Peri, yr.
Perianth, s. Bloemkelk , Kell m.
Periapt , s. Amulet, o.
Pericardium, s. in de ontleedk., Hautevlies , o.
Pericarp, Pericarpium, s. Zaadrlies, o.
to Periclitate , v. a. veroud. , Wagen.
Periclitation , s. Gevaarlijke toestand, m.,
Gevaar, o.
Beproeving, yr.
Pericranium , s. in de ontleedk., Hersenpanvlies , Panvlies, o. (lijk.
Periculous , adj. buiten gebruik, GevaarPeridodecahedral , adj. Met twaalf zijden,
Twaalfziftlig.
Peridot , s., zie Chrysolite.
Periecians , s. pl., zie Perioeci.
Periergy, s.
m.,Plijt,Drukte,yr.
Perigee , Perigeum, s. Naaste standpunt
van eene planeet hi/ de aarde , o.
Perigord, s. een magnesia-errs.
Perigraph , s. Vlugttge afschetsing , yr.
Perigynous, adj. Om de vrouwelijke
vruchtdeelen geplaatce.
Perihelion , s., zie Perihelium.
Perihelium, s. Naaste standpunt van de
planeet bill de komeet , o.
Perihexahedral , adj. Vier- en ze zffdig.
Peril, s. Gevaar, o. * Bed7eiging,
(met gevaar,) y r. ; At their own — ,
Te hunnen koste of nadeele.
Perilous, adj. Gevaarlijk. * , adv.
HUDIBRAS, Ongemeen, Zeer, Geweta,g.
Perilously, adv., zie Perilous.
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brnikt , for .4f with rror eerie corz.-zak ,
Perilousness, s. Geynaraikheld , Yr.
gebruik r en
Perimeter , s. Inhoud , tn., of Sum van homel het
alle zijden eerier jiguur zamengeno- with weer en n:eer s ch-Unt to ver barmen.
Ook. from wordt srnis
eene oorzank
men , yr.
gebezigd, zoo al, b/ijkt nit
Perioctahedral, adj. Vier- en achtzijdig.
Tijdkring,Om- ,Sore perished from spuntaneous Co;:91,11SPeriod , s. Omloop. "
, v. a. SIIAKSP., Doen omkomen
loopstijd m., Tijdvak, o. TUd,waarin tion. °
eene planeet 'wren loop om de zero vol- of i'ervalien.
—, lit het algem., TO)- Perishable, adj. II; gankekTile ; — B y ,
brengt
dingen tot den Vergimkeilik door.
verloop, na hetwelk
vorigen stoat tervg keeo en. **--, Laatste Perisnabieness , s. Vergankeltjaeid , yr.
, ifooicte trap , Perished, adj. Verga: n. *--, Vcrgaand.
gedeelte , Linde, a. *
ris.tp. erin s. lletgene de zandkorr el in, Toppoint. * —, To:idvak , (Tifclperk Psehul
* ,
0. * — , During, vr. , Duur,,
in de spraakk. , Pe, ir de , yr. Voile- Perispheric , adj., zie Spheric.
dige volzin , van het eene puncture tot Perissologv , s., zie Ma rologv.
Peristaltic, adj. (Ili:— motiou,Wortnswiize
het anere
d , tn.
v. a. SIIAK:P. , Len erode bereging der d arn2en yr.
to Period
Pv.ristenon , s. zie Verva;n.
rnn k en ann.
zuzien , yr.
Periodic, Periodical adj. (Periodically, Peristyle, s.
Perisystole, s. TUd , weike er tusschen
adv.) Periodiek, (‘1,--t
' bepa. lire
twee hal t- of poiss.-agen verloopt , m.
den geschiedt of wederkeert).
rraeer v.
Perite, adj. WHITAK,-,R, 1034. bekwaam.
Perioeci „ S. pl. 02111Vonels ,
Peritoneum, s. Onde, buiksylies, o.
Posteurn
, S. Beenvloes , 0.
eri
Peritrocheurn , a. Rad (ter opheijing van
Peripatetic, adj. Ronnwandelend , Pei
pater isch. * —, s. Per !,:xetisch li , 21.sgeer, hasten), 0.
, Periwig, s. Prirk , y r. Aanin. Dit
(een der volgelongen van
die hunne redetwi,te rz al wa,zde.,:ciuk woord , yroeger Perwiche, Pcrewake ,
schemend, lrandelaar, no. werd hater tot_ Wig ver Port , dot thans
hieen.)*
ld
Peripateticisin , S. Leer tier Pei ipftetische over ket algomeen door Peruke vz.rvangin woo di%
winceren 2 yr.
Peripheral, adj. boo sommigen, zie Pe- to Periwig , v. a. Met eene prank bedekken.
ripberic.
Peripheric, Peripherical, adj. Van den Periwigmaker, s. Pruikmaker,, in.
Periwinkle, s. Maagdepalm.
Een' ontrek vornunde.
omtrek. *
Hartmossel, vr
Periphery, s. Omti ek
to Perjure, v. a. to one's self, Eenen
Periphrase,
er iphrase , s., zie Periphrasis.
to Peripnrase, v. a. Oinschrilven.
mezneed doers, Len' valschen cud doen.
Perjurer, s. Meineedige , 772 , en y r.
Periphrasis, s. Omschrliving , yr.
Periphrastic, Periphrastical, adj. Om-Perjurious, adj. C
OKE, Meineedig.
Perjury, s. Meineed ,
schr iivend.
to
Perk,
v.
n.
Periphrastically, adv. Met omschrijving.
Het hoofs;
eene gemaakte
w:ize opstekcn e * — , v. a. HAIC",.SP.
Periplus,
s. Omvaring , yr.
P
OptJo ijen, Opcchikkcn.
Peripneumonia, s., zie Peripneumony.
Perk , adj. SPENS E R , Luchtig, Levend!g.
Peripneumony,, s. Longontsteking yr.
Peripolygonal, adj. .fret vele zooden aan Perlous , adj. SPENSER , zie Perilous.
Perlustration , s. Bezigtiging ,
a
alle k anten .
Permanence , permanency
Peripteral, adj. Met tinnen omgeven.
s. VoortduPeriscli. ring, yr.
Pensciar‘ s , S. pl. BROWN
s. pl. 0 mcchaduwingen, m. mry. Permanent, adj. Blijvend. * , ..danPer
houdend.
Perisc.: 1 , s. Gezigt in het rond, o.
to Per -,,o v. n. Owkomen , Sterven. *—, Permanently, adv. Duurzaam.
Verg
Te go-rude goon, Vervallen. Permansion , s. BROWN , Voortdul ing ,vr.
* — , a het verderf gain, Poor eeuwig Permeability , s. Doorgaanbaarhei d , Yr.
, Ornkon2en door. Permeable, adj. Doorgaanbaar.
; to
verlo 7,
Aanm. Pelgens JOHN'ON (en SMART) Permeaiot, adj. BROWN, Doorgnaude.
word: by stechts y ear ten werktuig
to Permeate , v. a. Doordringen.
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Permeation, s. D,o7 van , 0.
Perphosphate , s. in de scheil., zJer
Permiscible, adj. Doc, me ..gkaar.
tout.
Permissible , adj. Te vero,rioren.
to Perplex. v. n. Verlegen maken , re,-.
Permission , s. Verlof, o., 2'oelating, it airen , Verb,icteren. * —, Ifloeipiijk
Vergunning, vr.
of Ingerik:eld ;Taken.
Perplex, z,ij. GLANvir, , zie Perpl . x-(1,
Permissive, adj. Toelatend.
Permissively, adv. Door vergunni,:g.
Perplexed, aei. ( Perplexedly, adv.) VerPermistion, s. 11/1.,(:),eis, o.
legcll. * - , Verivard.
to Permit, v. a. Toelaten , Veroorlove7i. Perplexedne,s, t;. Verwardbeid , vr.
Permit , s. Pas, m. , Vrübri,rie ter yer- Perplexity , s. Verlegen1;eid. *— , Ver•
wardheid , vr.
veering van goederen , Geleib I 1.1 14- , 0.
Perplexly, adv. AlivroN, zie PerplexPermixtion , s. Vey menging , yr
edly.
Permutation , s. Verwisceii,ig , vr.
to Permute , v. a. Verwisselen, Verrvilen. Perpotation , s. Zuipen, o.
Permuter,, s. Verruiler, , us. Perquisite, s. Bifvalletje , Ernolusnent,o.
Pernancy, s. Nemen , o. ; Tithes in —, Perquisited ,, adj. SAVAGE, Van mollsTienden , die in natnra ontvangen wet . - molten voorzien.
den, vr. meerv.
(Ve;:derfeliik V 001'. Perquisition , s. Naauwkeurig ondcrPernicious, adj. Verderfelisk ; — To, zoek , o.
Perrcquet, s. 13,-zrkiet, so.
Pernicious, adj. MILTON , Seel.
Perniciousness, s. Verde, felilkheid, vr. Perruquier, s. Prtikemaker, Rapper, in.
Perry , s. Pe, endrank. , Perenwid-n , tn.
Pernicity, s. RAY, Snellieid , y r.
Pernoctation, s. Doorwaken van den Pencrutation , s. Dooszoeking, vr.
to Persecute, v. a. Vervolgcn.
nacht , o.
(rede,) o.
Peroration, s. Slot , Be.duit , (ecner Persecution , s. Vervolging, vr.
Peroxide , s. Overzuurde metaalkalk, in. Persecutor , s. Vervclgcr , an.
to Peroxidize, v. a. Tot den hoogsten to Persever, v. n. SHAKSP. enz , zie
to Persevere.
grand oxides-en.
to Perpend, v. a. SHAKSP., Overwegen , Perseverance, s. Volharding , vr.
Overpeinzen.
( m. Perseverant, adj. bish.IIALL,Volhard ,rd„
Perpender, s. Se lluin overhangehde e teen , Perseverantly, adv, veroud., zt'e PersePerpendicle , s. lets , dat aan erne 111n veringly,
to Persevere, v. D. Volharden.
regt neerhangt.
Perpendicular, adj. Regailnig, Re fi t- Persevering , adj. (Perseveringly, adv.)
standig , Perpendiculair. * — , s. Lifn , Volhas de 17 (1,,
die den horizon regthoekig doorcnij .dt,vr. Persiflage , s. Spotternf f, Persifflage,vo.
Perpendicularity, s Regtlijnige stoat, m. to Persist, v. n. Volharden.
Perpendicularly, ad v ., zie Perpendicu- Persistence, Persistency, s. Volhai tf:rg.
* — , Ras dnekkigheid, yr.
lar, adj.
Perpession, s. veroud. , Overweging, to. Persistive , adj. Volharelend,P.olhos.dend..
Perpession , s. PEARSON, Aanhoudend Person, s. Persoon , vi.*—,Uite110‘ , s.
Personable , adj. Bevallig. * — , in fe
lifden , o.
to Perpetrate, v. a. in eenen kwaden regtsgel., Die eerie zaak rnag be/icite;'.
Personage , s. Persrmaadje , (van a,'. , zin, Bedrijven, Begaan.
Perpetration . s. Begaan van eene booze zien ,) 1, r. * -, Karakter. '`–—,, Ulter •
Hike, Voorle,nien , o.
daad , o. , Pleging , yr.
(vs.
Perpetrator, s. Pieger (eerier rniqlaatri, Personal, adj. Persoonalk; — good;,
Perpetual, adj. (Perpe-nall y , adv.) On- Lisfstoebehooren ,o.; ook : Roerende geederen, o. sneers'.
ophoudelij k ,illaiddurend,Eetvig, Eel,
wigdnrend ; A — screw , Bone schroef Personality, s. Persoonlijkheid, vr.
Personally, adv., zie Personal.
z-nder elude.
to Perpetuate, v. a. Vereesovigen. * — , to Personate, v. a. Voorstellen (eerev
persoon of bet karaicter van iernand).
Gedurig vervolgen of voortzetien,
Perpetuation, s. Vcreenwiging , y r.
*— , v. n. Spelen , Optreden (op een
Perpetuity , s. Eenwigdus endlield. * - , tooneel).
Onophoudelijkhei d , vr. * — , lets zon- Personation, s. Voorstellen , o.
Personator, s. Voorstelier,, Speter,, tn.
der elude of ophouden.
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Personification , s. , zie Prosopopoeia.
to Personify, v. a. Persoonlijk voorstellen,
Persionifidren.
to Personize , V. a. bii RICHARDSON, een
enkel mail , zie to Personifiy.
Personnel, s. Personeel , o.
Perspective, s. Vergezigt, o. * Vergezigtkunde, y r. * —, Verrekijker, m.
* — , adj. Tot de gezigtkunde behoorende , zie ook Optic.
Perspectively , adv. Door eenvergrootglas,
zie Optically. (Discernible.
Perspicable , adj. buiten gebruik , zie
Perspicacious, adj. Scherpzigtig.
Perspicaciousness, s. Scherpzigtigheid, yr.
Perspicacity, 5., zie Perspicaciousness.
Scherpzinni,heid, yr.
*
Perspicacy, s. B. JoNsor4, zie Perspicacity.
Perspicience , s. weinig gebruik. , Scherp
zien, o.
Perspicil, S. GLANVIL, Kijkglas, o.
Perspicuity, s. BROWN, Doorzigtigheid,
Doorschijnendheid. * — , Klaarheid ,
Duidelijkheid, yr.
Perspicuous, adj. (Perspicuously, adv.)
Doorschijnend. * Duidelijk, Klaar.
Perspicuousness, s. Helderheid , Klaarheid, Duidelijkheid, yr.
Perspirable , adj. Uitwasemend. *—, Digt
door de poriên heendringend.
Perspiration, s. Uitwasen2ing, yr., Zweet,o.
Perspirative, adj. De uitwaseming bevorderend.
Perspiratory,, adj. , zie Perspirative.
to Persp i re, v. Doorwasemen, Uitwasemen. * , Zweeten. * v. a. Uitwasemen, Uitzweeten.
to Persrringe , v. a. BURTON , Aanraken.
*
Melding maken van.
Persuadable, adj. , zie Persuasible.
Persuadably, adv. Op eene wijze, waardoor iemand overreed kan worden, Op
eene overredende wijze.
to Persuade, v. a. Overreden , Overhalen ; a. ) to — one FROM a thing, It.
mand jets afpraten; 2.) co —one INTO,
Iemand tot jets bepraten; 3.) to one
OF , Iemand van jets overreden, Iemand
lets doers gelooven , Iemand jets diets maken; 4.) to — one WITH, Iemand overweinig gebruik. ,
reden met. *
scherpen , Inprenten. (zie Persuasion.
Persuade, s. bit* eenige oude schrilvers,
Persuader, s. Overreder, m.
Persuasibility, s. Overreedbaarheid, yr.
Persuasible , adj. Overreedbaar.
Persuasibleness , s. Overreedbaarheid , yr.
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Persuasion, s. Over, eding , ( Overtvi.
ging ,) yr.
s. VerPersuasive , adj. Overredend.
waning, Aansporing, yr.
Persuasively , adv. , zie Persuasive, adj.
Persuasiveness , s. Invloed op de hartstogten , m., Overredende eigenschap, yr.
Persuasory , adj. Overredend.
Persulphate , s. , zie Combination of Sulphuric acid with a base.
Pert, adj. Levendig, Snedig. *—, Snapachtig, Onbeschaamd.
bij eenige oude schrijvers,
to Pert, v.
zie to Be pert.
to Pertain, v. n. Behooren, Assngaan;
to — TO, Behooren aan, tot.
Perterebration , s. Doorboring, vr.
Pertinacious, adj. (Perinaciously,, adv
Stijthoofdig , Hardnekkig. * —, Stan
vastig , Volhal dend.
Pertinacity, Pertinaciousness, s. SajfhoofStandvastigheid, yr.
digheid. *
Pertinacy, S.L'ESTRANGE,zie Pertinacity.
Pertinence, Pertinency, s. Gepastheid,vr.
Pertinent, adj. Gepast , Geschikt , Be.
hoorliik. * — , Betrekkelijk ; — TO ,
Behoorende tot.
Pertinentness , s. Gepastheid, yr.
Pertingent , adj. Betreffende, Rakende.
Pertly , adv. , zie Pert.
Pertness, s. LevendigheW, Snedieeid.
* , Snapachtigheid, Onbeschaamdheld, yr.
Pertransient , adj. weinig gebruik. , Over.
gaande.
to Perturb, to Perturbate , v. a. Verontrusten. * — , Verwarren , In de war
brengen.
Perturbation , s. Verontrusting, Onrust.
* —, Wanorde , Verwarring , yr.
Perturbator, s. Rustverstoorder, m.
Perturber, s., zie Perturbator.
Pertused , adj. Doorboord.
Pertusion, s. Doorboring ,vr. *—, Gat, o.
Peruke , s. Pruik yr.
to Peruke, v. a. Met eene pruik kleeden.
Perusal, s. Doorlooping, Doorlezing, vr.
to Peruse, v. a. Doorloopen, Doorlezen.
*—, Onderzoeken.
Peruser, s. Lezer. * —, Onderzoeker, m.
to Pervade, v. a. Doordringen, Doorgaan. Aanm. Soms vindt men het ook als
v. n. gevolgd van through, als: Wine
pervades through your whole frame to
the extremities.
Pervasion , s. Doordringen, Doorgaan, o.
Pervasive, adj. Doordringend.
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..;)erverse , adj. (Perversely, adv.) Perkeerd ,Viet naar behooren. * —, Hard nekkig, Stug, Weirbarsrig.
b
*— Ondeugend, Snood, Lasttg.
Perverseness, S. Hardnekkigheid , Stug
(vingyr.
heid, Snoodheid, yr.
Perversion, s. Omkeering. * iederPerversity, s. Verkeerdheid , vr., zie
Perverseness. _
Perversive, adj. Omkeerend , Bedervend.
to Pervert, v. a. Omkeeren. *—, Bederven , Verleiden; I.) to — INTO,
Veranderen in ; 2.) to - TO , 4nnwenden tot.
Perverter, s. Bederver, en.
Pervertible, adj. Veranderbaar, Om to
keeren Te veranderen.
to Pervestigate, v. a. Opsporen.
Pervestigation s. Nasporing, yr.
Pervicacious , adj. (Pervicaciously, adv.)
Hardnekkig, Kwaadaardig.
Pervicaciouness, Pervicacity, s. Kwaadaardige koppigheid, yr. ,
Pervicacy. , s., schier ongebruik., zie
Pervicacity.
Pervious, adj. Doordringbaar ; TO,
Doordringbaar voor. *—, niet zeer gepast , Doordringend.
Perviousness, s. Doordringbaarheid , yr.
s., zie Parvis.
Pesade, s. beweging van een paard met
de voorpooten , Pesade, yr.
Pessary, s. Moederzetsel , o.
Pessimist, s. Die steeds over alles klaagt ,
Pessimist, en.
Pest, s. Pest, yr.
to Pester, v. a. Kwellen, Plagen, Bezoeken ,Teisteren ; to — WITH, KWellen met. * , Pullen of Opvullen (met
iets lastigs of onaangenaams).
Pescerer, s. Kweller, Plager,,
Pesterous , adj. Lastig , Kwellend.
Pesthouse, s. Pesthuis , o.
s. Hetgene de besmetting
Pestiduct
overvoert.
ilanPestiferous, adj. Vernielend. *
stekend , Pestaardig.
Pestilence, s. Pest, Pestilentie, yr.
Pestilent, adj. Aanstekend, Verderfelijk.
BoosPestilential, adj. Pestachtig..* .aardig Verderfelijk, Vernielend.
Pestilently, adv. , zie Pestilent.
Pestillation, s. BROWN, Stampen fn een'
vijzel, o.
Pestle, s. Stamper (van eeI' vilzel), m.
Aanm. Bij oude schrilvers is: A — of
pork, .Eene ham.

PEST 647
to Pestle , v. a. (In een' vaizel) stampen.
* —, v. n. Stampen, Ann den viizel staan.
Pet, s. Gemelijkheid ,vr.
to Pet, v. n. Gemelijk warden of zip:,
Pratten , Pruilen.
Pet, s. Leplam , Huislam, o. * —, Lieveling m. en y r. , Troetelkind, o. *—,
adj. Vertroeteld, Verwend.
to Pet , v. a. Liefkozen , Troetelen , Met
toegevendheid behandelen , Verwennen.
Petal, s. Bloemblad, Blad, o.
Petaline , adj. Van een bloemblad.
Petalism , s. in het oude Syracuse, Perbanning voor vijf jaren, (tip een blad
geschreven,) yr.
Petalite, s. naam van een mineraat , waarin men de lithia ontdekt heeft,Petaliet, m.
Petaloid, adj. Bloembladvormig.
Patalous, adj. Bloembladen hebbende.
Petalshaped, adj. Bloembladvormig.
Petar, Petard , s. in de krijgsk., Springbus, yr., Poortbreker, m.
Petasus, s. Breedrandige hoed, tz.; van
hier: Vleugelhoed (van IVIercurius).
*—, Uitgestrekte koepel, of kap, yr.
Petechiae , s. pl. Plekken eener viek•
koorts, yr. meerv.
Petechial, adj. Gevlekt ;— fever, Plekkoorts, yr.
Peterel s. Stormvogel, tn.
Peter-man , s. Visscher (op den Teems), tn.
Peterboot , s. soort van visscherspink.
Peterpence, s. weleer eene belasting aan
den paus, Peterpenning, yr.
Petersameene , s. Patersimonswfin,
Peterwort , s. Peterkruid , o.
Petiolate, adj. Uit den bladsteel groeffend.
Petiole, s. Bladsteel, tn.
Petit, adj. Klein.
Petition, s. Verzoekschrift, Smeekschrift ,
o. * —, Bede, yr.
to Petition , v. a. Iemand door een smeekschrift om iet.c verzoeken.
Petitionarily,, adv. Onder aanneming van
het betwiste punt. *
Smeekend.
Petitionary, adj. Door een smeekschrift
verzoekend, Smeekend.
Petitioner, s. Smeeker, Smeekeling, Requestrant, Suppliant, m.
Petit-maitre, s., zie Coxcomb.
P e ritory , adj. BREWER, 1607, Smeekend,
Eischend.
Petre , s. Salpeter,, o.
Petrean , adj. Steenachtig.
Petrescence , s. Steenwording Versteening , yr s
Petrescent , adj. BOYLE 5 Steenwordend.
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Petrifaction , s. Vercteening , yr.
S.re,nmakend , Vrstee.
Petrifactive,
vend. * —, Tot 3'6,, steenir gen behoorende.
Perrific, adj. Verseenend.
to Petrificate, v. a. buiten gebruik, zie
to Petrify.
Petrification , s Versteening ,
Petrify , v. a. L n Verteenen.
Petrol, Petroleum, s. Stee:Iolie , yr.
Petronel, s. Rniterv,istool o.
Petrous, adj. Steenacht;g , Hard.
Petticoat, s. R ' k (eener vrouw)
Petticoat-government , s. Vrouweni egerin i„; ,
Petticoat-hold, s. _LT:onkel/cell o.
Petticoat-pensioner ,
s.
Vrouwendienaar,,
to Pettifog, v. n. Den advokaat stelen.
Pettifogger, s. Slechte advokaat ,
Pettifoggery, s. Advokaatschap , o. *—,
St, eek ,
List,
Pettily, adv. Get ing , Nietig.
Pet t iness ,
einheitt , Geringheid , yr.
Pettish, adj. (Pettishly, adv. ; Gernellik.
Pettishness , s. Gemelijkheid , yr.
Pettitoes, s. pl. Pooten (van ecn speenvarken).*— , vet acht., Voeten,m. rnrv.
Petto , s. Borst, y r. ; fig. to Keep a
thing in —, lets
houden ; soh:
Ira voorraad hoyden.
Petty, ac j. Klein, Gering.
Pettychais, s. , zie Wagtail.
Pettycoy s. Gen een r cerkruid n.
Pettymadjer,, s. lit truth/ nit!, Kruisblad,o.
Pettymorrel , s. Bessendragende engelwortel , m,
Pet tymug t s. Onzer-lieve-vrouwenbcdstroo ,
Pectytnullein, s. Wolk, uid , o. , Koningskaars ,
Pettypan, s. Thai span , yr.
Pettyspurge , s. trolfinelk , vr.
Pett ytally , s. Scheepsportie , yr.
Pettywhin, s. Stalkruid , o.
Petulance, Petulancy, s. Balddadigheid,
Brooddronkenhe:d , yr.
Petulant , adj. (Petulantly, adv.) Onbezuiid , Balddadig.
Lastig.
Petulcous, adj. CANE , 1565 , Dartel.
Petunce , Peruntse , Petuntze, s. Poiseleinaarde vr,
Pgw s. Dank (in eere kerk), vr.
to Pew, v. a. Van banken( Pews ) vootzien.
Pewee, s. Kievit , m., zie Lapwing.
Pewfellow, s. weleer, Bankgenoot ; fig.
Pdakker, ?B.
Pewter, s. soort van tin , Peauter,„ o.
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Innen schntels , bsrden , enz,
hnis; a , Tin, o.
Pewterer, s. Tinnegiete( to.
Pexity, s- Trol (op taken), o.
Phaenoinena , s. pl. , zie P enomenon.
Phaeton, s. een open 1:itnio, ,Phi:eton,
Phagedena, s. Invretent'e eater, yr.
Phagedenic, Pliagedenous , adj. 11.11, etend.
Phalanges, s. pl. Beentje, of Leden der
vingers en teenen , o. meery.
Pha!angious,adj Tot de s pitmen behoorende.
Phalanx , s. di gt it sea geslotene be-7.1e
kr ,ügsvolk bij de oudc Perzcn,Phalanx, Yr.
Pna , arope s. cen vaiel rogel , die tot de
'
kieriten behoort.
Phantasm , s. Hersenschim , yr.
Phantasma, s., zie Phantasm. Amin. Vele der afleidingen worden thans met F
geschreven.
Phantasmagoria, s. Voorstelling van vestverschijningen , yr.
Phantasmatography , s. Beschrijving der
luchtverschainselen vr.
' * —, DenkbeeldFg
Phantom, s. Spook.
verschijnsel o , Hersenschim , yr.
Phare, s., zie Pharos.
Pharisaic, Pharisa'cal, adj. Pharizeeuwsch
Ira viterliike plegtigheden bestaandej
fig. Huicheiachtig,
phar:saicalness , s. Pharizecursche wearneming tier nite,.riiike plegtigl2eden ; fig.
Jiaichela^htigheid, yr.
PharisaiEm, s. Phar:*zeenwsche leer, yr.
Pharisean , adj. MILTON , Phan izeeuwscis.
Pharisee , s. Ph.rizeeuw m.
Pharmaceutic, adj. Van de al tsent,vbe* —,

t

Pharmaceutical , zie Pharmaceutic.
Pharmaceutics, s. pl. Kennis van tie bereidihg en vitae; king tier at tserli en, yr.
Pharmacologist , s. Artsentiheschi ift • er, tn.
Pharmacology, s. Artsenliku p de , vr.
Pharmacopoeia
s. Ah tsenijboek , o. ,
Pharmacope , yr.
po armacopolist, s. Drcgist ,
Pharmacy, s Artsenionengkuht , e ,
Pharo, zie Pharos.
Pharos, s. Vim, to] en, rd., 7-7.-ourbaZ-en.,
Pharyngotomy, s. Operatie of 01 erring
Iran de incite ,' ü.p wanneer de adeinkaling dour lets 1,elet wordt
Phar y nx , s. St, ottenhoo , o. , Strot, in.
Phasels, s. pl.Lommet sate boor- en,vr. wry.
Phasis, s. ( yl Phases,) Scht,ingectalte, yr.
Phasm, s. Verscl,iining Spookgestaite
vr., Spook, Sporksel , n,
Phasma, s. , zie Phantasma.
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to Pl,ilorophate , v. D. BARROW, z ;e to
,. deasant , s. een vogel, FazInt , m.
Philosophize.
Pheasant-walk, s. Fazantenhok , o.
Philo,ophati,n, s. S'r W. PETTY , 1655,
Pheer , zie Phere.
to Pheese , v. a. SHAKSP , Kammen , Inns . zie P;:ilosophical discussion.
Philosopherae , s -V, AT TS , GiondstelSen. * —, Verminieren, Perkleinen.
hog , yr.
Pliengite , s. ongemeen wit albast.
Phenicopter,, s. ee't Y, gel blY de olden, Philoso i, her , s, TPVsgeer,, m ; A natural
—, Len natnie, aildige ; A moral — ,
waarschijniiik Flamingo, ni.
.Len zedek,,ndige.
Phenix, s., zie Phoenix.
, o, e, s, Steen der wilzen,in.
Philt)seplier.i'-s
Phenogainian , adj. in de plunti,7. , Met
Philosophic , Philosophical , adj. ( Philo.
z.igtbare geslacht,deelen.
Phenomenon , s. NatnurverseLlinsel , o. sophically,5 adv. ',Wijcgeerig.*-5,111,tig.
* —, Verschijning, yr. A.10111. Beliaive Philosopht,m , s. 1-7:.'lsche w ifsbcgeerte, yr.
het classieke ineeryoud , Pl ylenoinena , Philosoyhist , S. Gewaande wbgeet , m.
dat voorrd in wetenschappelij ke werken to Philosophize , v. n. Filozfe'een , Hanyoorkomt , heeft het woord Let regel- del en en spi ektn als een wijsgeer.
Philos,phy,, a. Wilsbegeerte , yr.; Van
matige Phenomenons.
Pheon , s. in de wapenk., Punt van cell' door: Natural —,Natuurkunde, y r.; Moral --, Zedekunde, yr.
pijI; vr.
Philostorgy,, s. IVatuurligee liefde , (b v.
Phial , s. Fleschje , o.
to Phial , v. a. in een fleschje (leen of van eene moceier ;'oar hair kind,) yr.
Philter , s. Minnedi ank , in.
',mai en.
Philadelchian , adj, Philadel hiaasch. to Philter , v. a. (Door een' minnedrank)
p
* —, Zijne broeders beminnende. * —, tot lie/de beregen.
S. Lid van eerie sekte , Family of' love Phiz , ' s. boertend , Gezigt , Gelaat ,
Bakkes, o.
genoemd, o.
Philanthropic , Philanthropical , adj. Phleboto,List , s. ilderlater, m.
to Phlebotornize , v. a. Aderlaten.
filenschlievend.
Phlebotomy, s. Ade, lating , yr.
Philanthropist, s. Illenschen y riend , in.
Phlegm
, s. Watelachtige yocht des ligvr„
Menschenliejde
,
Philanthropy
,
s.
.
Philharmonic, adj. De lzarmonie benzin- chaams , o. * —, rinim, y r. * —, by
nende. schelle. , Water ; fi g . Phlegina , o. ,
Philhellenes, s. pl. GriekenYrienden, Onvercchilligheid , Koudheid, Ongevoeiigheid . yr. .
nz. nieery.
Philhellenic, adj. De Grieken beminnende. Phlegmagogue , s. Slijmafdrijy end middel, o.
Philibeg , zie Filibeg.
Philippic, s. Smaadiede, Bittere redo- Phlegmatic, adj. SlkYmachtig, Slijmig.
* —, Slijm y erwekkend. * — , Irate , achvoering', (tegen iemand,) y r.
7tnigat;iekii.g. Koel„ Onverschillig, Phiegto Philippize , v. a. BURKE , Ilevig nit
vat en tegen.
Phlegmatical, adj. weinig gebruik. , zie
'Phillyrea , s. Steenlinde , yr.
Phlegmatic.
Philologer, s BROWN, zie Philologist.
Phlegmatically, adv. Phlegmatiek , Koel,
Taalkundig,
Philologic, Philological, adj.
Onyerschi'llig.
Spraakkundig,
Philologist, s. Taalkundige , Taalgeleer- PhIematicly,, adv. WARBURTON , zie
Phlegmatically.
de, Philoloog,m.
to Philologize , v. n. EVELYN , Cs itieken Ph l egmon, s. Ontsteking , Yr. , Vurige
vitslag , m., Bloedrin, Yr.
leveren.
Philology, s. Taalgeleerdheid , Philolm- Phlegmonous , adj. Ontstoken, Trutig.
Phleme
, s. , zie Ream.
gie. * — , Letterkunde, y r., Fraaije, letPhlogistic „ adj. Biandbaar.
teren, y r. meerv.
Philomath, s. Letterminnaar, Vriend to Phlogist'cate ,, v. a. Phlogiston yet.binden met.
van geleerdheid , vr.
Philotnathic , Philomathical, adj. Letter- Phlogiston, s. Vlamstof, yr., Pi'dogiston, o.
Phoenix,
s. Feniks , in.
minuend, Letterlievend.
Philomel , Philomela, s. Nachtegaal ,m. Phonic, adj., zie Acoustic.
Phonics, s. pl. Gcluidkunde . yr.
Philomot, zie Filernot , Fertile-morte.
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Phonocamptic, adj. Het geluid afwerend
en veranderend.
Phonological, adj. Van de geluidleer.
Phonology , s. Geluidleer yr.
Phosgene, adj. Licht voortbrengende of
Door licht voortgebragt; — gas, eene
compositie van koolzuur en chlorine.
Phosphate, s. Phosphorzuurzout, o.
Phosphite, s. Phosphorachtig zuur zout, o.
eene
Phosphor, s. Morgenster, y r. *
scheikundige zelfstandigheid , welke, aan
de lucht blootgesteld, veer vat, Phosphorus, m.
to Phosphorate, v. a. Met phosphorus
bezwangeren.
to Phosphoresce , v. n. Lichten (als phosphorus zonder merkbare hitte).
Phosphorescence , s. Lichten , Schijnen
of Glimmen (zonder warmte), o.
Phosphorescent, adj. Lichtend, Schijnend,
Glimmend.
Phosphoric, adj. , Pals — acid, Phosphorzuur,, o.
Phosphorous, adj. Phosphorachtig.
Phosphorus, s., zie Phosphor in de laatsee beteek.
Phosphuret, s. Met phosphorus bezwangerde stof , yr.
Phosphuretted, adj. Met phosphuret verbonden.
Photology, s. Leer van het licht, yr.
Photometer , s. Lichtmeter,,
Phrase, s. Uitdrukking,Zegging,vr.*—,
Gezegde, o., Uitdrukking , y r., Volzin,
tn. * —, Wijze van uitdrukken, yr.,
Stijl, in.
to Phrase, v. a. Benoemen,Uitdrukken.
* , v. n. Zich van bijzondere uitdrukkingen bedienen.
Phrase-book, s. Phraseologie', yr.
Phraseologic, Phraseological, adj. Eene
taal eigen.
Phraseology, s. Spreektrant , tn. *
Verzameling van spreekmanieren, yr.
Phrenetic, adj. Dolzinnig, Zinneloos. *—,
S. Krankzinnige, in. en yr.
Phrenic , adj. Tot het middelrif behoorende.
Phrenitis, s. IIersenontsteking , Hersenlirankzinnigheid, Dolzinwoede. *
nigheld , Zinneloosheid , yr.
Phrenologic , Phrenological, adj. Van
de hersenleer,, Phrenologisch.
Phrenologist, s. Beoefenaar der phrenologie, Phrenologist, in.
Phrenology, s. Hersenieer, Phrenologie , yr.
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Phrontistery,, s. School, yr.
Phrygian, adj. Phrygisch ; fig. Leven
dig, Vrolijk.
Phthisic, s. Tering, vr.
Phthisical, adj. Teringachtig.
Phthisis , s. Tering , Longtering, yr.
Phylacter, 5., zie Phylactery.
Phylactered , adj. Een' tooverband dragende.
Phylacteric , adj. Van een' tooverband.
Phylactery, s. Tooverband, (band, met
eenige tooverwoorden, ivelke door bsjgeloovige lieden werd gedragen , em ziekten to genezen, enz. ,) on.
Phyllite , s. Versteend blad, o.
Phyllophorous, adj. Bladdragend.
Physalite, s. Zwelsteen,
Physic, s. Geneeskunde, vr.*—,Geneesmiddelen, Middelen, o. meerv. *
Purgatie, vr.
to Physic, v. a. Laten purgeren, Geneesmiddelen laten gebruiken.
Physical, adj. Natuurkundig, Tot de natuurkunde behoorende. * — , Natuurlijk.
* —, Geneeskundig , Genez3nd.
Physically, adv. Naar de natuur, NaVolgens de voorschriften
tuurlijk. *
der geneeskunde.
Physician, s. Geneesheer, Arts, m.(fe,o.
Physic-drink, s. Geneesdrank ,tn., DrankPhysic-nut, s. Purgeernoot, yr.
Physicologic, s. Natuurkundige logics, vr.
Physicotheology, s. Natuurkundige
godgeleerdheid, vr.
Physic-pork, s. Amerik. Kermesbes, yr.
Physiognomer, s. Gelaatkundige, tn.
Physiognomic, Physiognomical, adj. Gelaatkundig.
Physiognomics, s. pl. Gelaatkunde , vs.
Physiognomist, s. Gelaatkundige, m. envy.
Physiognomonic, adj. veroud. , zie Physignomic.
Physiognomy , s. Gelaatkunde, yr. *—,
Gelaat, o.
Physiologer,, s., zie Physiologist.
Physiological, adj. Physiologisch.
Physiologist, s. Schrijver over ofKenne
van de natuurkunde, m.
Physiology, s. Leer van de gesteldheid
der werken der natuur,Plivsiologie, yr.
Physnomy, S. SPENSER, zie Physiognomy.
Physy,, S. LOCKE, zie Fusee.
Phytivorous , adj. Grasetend, Planten
etend.
Phytography, s. Beschrijving der planten, vr.
Phytolite , s. Versteende plant, vr.
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Phytologist , s. Plantenkenner,, m.
Phytology,, s. Leer of Beschrijving der
planten , yr.
Piacle, s. buiten Nebr., Zware mi cdaad, yr.
Piacular, Piaculous , adj. Boetend. * —,
Boetedoening vorderend. * —, Ten hoogste misdadig.
Pia-mater, s. Binnenste hersenvlies , o.
Pianet , s. Kleine specht. * —, Ekster, in.
Pianist , s. Pianospeler , tn.
Pianoforte, s. Piano forte ,Forte .piano ,
Piano , o.
Piaster, s. Piaster,,(ongey eer f 3,00,) tn.
Piation , s. Boeting door offeranden, yr.
Piazza, s. Overdekte galerij , yr.
Pibcorn , s. soort van pill) ( in Wales).
Pibrach , Pibroch, s. bij de Bergschotten,
Fluit-muzijk. * — , Fluit of Pilp der
Bergschotten, yr.
Pica, s. Ekster, tn. * —, Lusten (eener
zwangere vrouw), m. meerv. , Onnatuurkke trek naar allerlei vreemde
Bingen, m.*—, eene drukletter,,Cicero;
Small — , Brevier,, o.
Picaroon , s. Roover,, Zeeroover,, tn.
Piccaclil , Piccadilly, Piccardil, s. veroud.,
een hooge kraag.
Piccage , s. Stageld (voor kramen op eene
kerrnis), o.
to Pick, v. a. Uitkiezen,Uitzoeken.*—,
Verzarnelen , Zoeken. 4, —, Uitzoeken,
Uitlezen, Schoon maken ,Zuiveren ,Verlezen. * —, School; waken, Stoken; to
— one's teeth, In zijne tandenpeuteren,
De tendon stoken. * —, Pikken , Oppikken.*—, Prikken , Steken , Prikkelen ,
Stippelen. *—, Rooven ,Plunderen.*—,
Opsteken (een slot); to — a bone , Een
beentje kluiven ; prov. to Give one a
bone to — , Iemand een beentje to klui.
yen geven ; a.) to — FROM , Kiezen van,
nit; 2.) to — a hole IN one's coat , fig.
lets op iemand aan to merken vinden ;
3.) to - OFF , Afpikken , Afkluiven ;
4.) to - OUT, a.) Uitkiezen ,Uitlezen;
to — OUT a livelihood, Met moeite den
kost winners; b.) to — OUT OF , Kiezen
onder, uit ; c.) to - OUT FROM , Uitkiezen van, onder; 5.) to — UP , a.)
Opp.ikken ; b.) Opnemen ; 6.) to — acquaintance WITH one, Kennis met ,letnand tnaken ; to —a quarrel warn one,
Twist met iemand tnaken ; His face is
picked all over with boles, Zijn gezigt
is geheel met puttee bedekt. * —, v. n.
Langzaam eten. * —, lets op zijn gemak en netjes doen.
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Pick , s. Puntige banner , m. * —, Hetgene moot uit- of weggenomen wooden , 0.;
fig. veroud., zie Pique.
Pick-a-back!, Pick-a-pack , adv. Op den rug.
Pickaxe , s. Ileuweel , o. , Hak , yr.
Pickback , adj. Op den rug.
Picked , adj. Scherp , Puntig.
Picked-out , adj. Afgezet met strepen van
eene verschillende kleur ; fig. zie Smart,
Spruce.
Pickedness , s. Puntigheid. 41 — , B. JoNSON , zie Foppery.
to Pickeer,, v. n. veroud. , Plunderer).
*—, Schermutselen.
Picker, s. Uitzoeker,, Uitkiezer,, m.*—,
Houweel , o. * —, die haastig eenezaak
opneemt , als : A — of quarrels, Eon
twistmaker.
Pickerel, s. Snoekje , o.
Pickerel-weed, s. eene w aterplant , wearuit , gelijk men meende , de snoekenvoort.
kwamen , Snoekkruid , o.
Picket, s. Paal , tn. * —, Piket. * —,
Piketspel, Piketten, o.
to Picket, v. a. Piketten zetten. • —,
Zan palen bevestigen.
Pick-fork, s. Hooigaffe I, yr.
Pickle, s. Pekel, y r. ''' —, al wat in pa.
kel ingemaakt of bewaard words, als :
pekelvleesch, y ruchten , enz. ; fig. Toestand, m. ; I am in a sail —, Ik zit er in,
Ik ben in tenon 'ellendigen toestand.
to Pickle, v. a. Inzulten , Inzouten ; fig.
(lemand)bederyen,Slecht maker); A pickled rogue , Een aartsschelm.
Pickle, s. Klein stuk land, met een' tuin
o haag omgeven , Kampje , o. A anm.
en schrilft het ook Picle , Pightel en
Pingle.
Pickleherring , s. Pekelharing , m. * — ,
weleer,„ janpotaadje , Poetsenmaker,,
Grappentnaker,, m.
Picklock, s. Looper,, Haak , om sloten op
to steken. * —, Slotenopsteker. * —,
Boef, Schurk , Doorslepen gast , m.
Picknick , zie Picnic.
Pickpocket, Pickpurse, s. Zakkenrollerot.
to Pickpocket, v. n. Een zakkenroller zijn.
Picitthank , 8. Een al to gedienstig per.
soon, 111) die een' plasaank wil verdienen , m.
Piektooth , s. Tandenstoker,, m.
Picnic, s. Botje-bij-botjesmaaltijd , m.
Pico, S. BENTLEY , Pun!, yr.
Picromel, s. Galbeginsel , o.
Picrolite , s. Bittersteen, tn.
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Picroroxin,
s. Bitter, en y e, giftige
tifzonderli2,k, Argedeeld. *
, s, ver.
grnsel van c, cculus- inwens , 0.
Stmi.! , 0.
Iets gecchild,:rd,,
,
Piet:or-pealed , adj. In stuAf es vet deeld,
devil persoon ,
Aanm. Den naco, Pic- Verbrokkohl.
ten gaven de Romeinen,arn de ,udste Piecer s. Lail per, in.
hewoners van Engeland ,
ze lie- Pied, adj. bola.
den de gewoonte kadden , hun;'e
Piedness, s. Bonthei d , Yr.
men met eene blaauwe 3T ,11, ,rebe,c12:1;iel en. Pitied, aclj. SHAI:SP., Ka al, Zon der Tatar.
Pictorial , adj. GeschWerd.
Gel es1;1,
op j aatinorkv
, Van Piepowtl ir,
eeneli sthilder o f do schildet kun,t.
ten en kermis ,gelmildon , ter be,lechPicture. s. Schilderil , y r. en
,
ting v,, tt de e.1,-/L . ar placts hebbende gedersvile , o. *
, Sehilderkunst.
, schi , hit , 0.
Schildering , GeliJkenis, yr.; to Sit for Piep , wder-court
s. lilarkrgeregt , 0.,
one's
, Zich laten afteekenen , uit- zie Piepowder.
teekenen. * , Voorstel,'en.
Pier , s. Zuil , 'ovum- 9,,t) de boog eerier brag
Brugpijler. * — ,
Picture-drawer , s. Portretschilder, in.
rust , y r. *
Picture-drawing , s. Po, 01 etcchilde, en , o. *
, Steenen beer. *—, Havendam.*—,
Picturer,s.FuLLER,14,hriALE.Schi/der,m. filitur tufsehen de ramen in een huis ,
Picturesque , adj. Schii de'*
, Dam ,m.
s. Scliilderachtige „ o.
Pierage , s. Havengeld , m.
Picturesqueness, s. SchilderachtWeid,
to'Pierce v. a. 6: n. Doorboren , Doorto Piddle, v. n. Langzaam eten , Kies- steken , Duo, dringen. * , He y ig cchokkaauwen. * , Zielz met bezizen/ igen
ken , Trefren , 0,, troeren; 1.) to--INTO,
ophouden.
te, en , Dringen
; 2.) to— THROUGH, Drill, kindeiwoord ,
Pissen. Aanm. 1,7 de beide cerste beteek. gen door , Doordi ingen.
komt het zelden ?neer voor.
Pierceable , adj. Dootdtiugbarr.
Piddler,s.Kie;kaauwer. *—,Beitzelaar,m. Piercer , s. Boor, yr. *
, Elk d;riq ,
Aaiun. Het wooed becint to verouderen. waarmede men doorsteekt , een prim ,
Poe, s. Ek ■ ter,,
, Boorder (de persoon , die
*(--, Misboek (van enz. *
outie Cgthol. ajden), o.
boort ,)
Pie , s. Paste r', yr.
Piercing , adj. (Piercingly, adv.) Schell,
Piebald, adj. Gerlekt , Bont.
Thordringend.
Piece , s. Stuk, o.; Ten guineas a—, Tien Pierc:ngness , s. ScherpTeid , vr.
gulden , t er hoofd ; Of a —, Ge- Pier-glass, s. Dams/lege/ rn. (to.
heel nit edit stalk; ooh :Een , Een en bet Pier-table , s. Ttumeautafel,Spiegeitafel,
zelfde ; to Be of a — WITH, Het zelfde .P;etism , s. Oretdrevene vroomheid , yr.,
ziln als , Gs/ple zi,n ann.
Pietisinus , o.
stole. * — , Gesell; i ft , 0 pstel. * , Stole Pietist, s. Ove rdreyel:e vrome, Pietist,
(geschnt',. * , Geweer,, o. ; fig. A — Piety,, s.
el,rucht , Vtoomheid. *
,
of a lawyer , Een stole van een' adrokaat. Gehoorz q amheid aan orders , voogden ,
( Aanm. wantteer p iece op doze wijze voor enz.; Filial
Orderliefde , vr.
de namen van afget i 0 kkene denkbeelden Piezometer, s. Wet ktnig ter bepaling van
staat , woi dt het niot °vet gezet en srliii nt de zamen,,,ersbaatheid des waters , o.
het lidwoord a te veryai2gen als : A piece P,g , S. Jong vat ken, Shienvarken , o.,
of folly, Eene dwaasheid ; A piece of Big ; ; pro,. As fat as a—, Zoo vet ais een
service , sere dienst.) * —, weleer, vat ken ; lie sleeps as a
FLY slaaPt als
Vrouw,, y r. *—, SPENSER. Kasteel, Ge- een ; to Buy a — in a poke, Kat in
bouw,
den zak kooten. * , Rol loud of lizer,
to Piece , v. a. Vergrooten, Vermeerderen van ointreift 2.50 p., (dos gentiond , deelke grootere mass y Sow-metal
(door het bijraegen van een stole). *
(Treri,en.
Vereenigen , e'er bindery , Zamenvoegen. beet ,)
* —, Lappen,
to — cuir, to Pia , v. n. van varkens , Jongen
;
Verlengen ; 2.) to — UP , Oplappen.*—, Pig-badger, s. Da%varken , o.
v. n. Zich aaneen heehten of vnegen.
Pig-brass, s. Geel koper in rollen , o.
Pieceles; , adj. Geheel Viet van stukken Pigeon , s. Dui f,
gemaakt.
to Pigeon , v. a. ( door list)Vanzifo geld
adj. E afhelpen , b. v. door het spel , Zjzetten.
Piecemeal, adv. Ira stukken. *
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Pigeon-breasted, adj. Met eeee scherp Pilch, s.
* —, Pek ,
vooruitstekende boost.
Pilchard, s. S,1111 '0,1 vr.
Pigeon faucier,, s. Duivenmelker, vs.
Pilcher, s. Kleed rice bent gevoerd , o.,
ding met boost gorse; d,
PigeOnfoot , s. eels kruid, Geo
yr. Bontrok ,
Pigeonhawk, s. Duirenvalk, m.
sr,: el. * —,Branestapel,
Pigeonhearted, adj. Beschroomti, Vrees- Pile , s.
711.
GC007111/ , O.
achtig.
p geou-holes , s. pl. Gaten in eqi duiven- to Pile, v. a. Staf e'cn, lioopen ; a.) to
slag, o. meerv. * nation vain een ouri -- ON, St3pc: /ell op ; 2.) to - UP , Upstapelen.
engelsch spel , Trou-madame ,a. * —
Vakjes of Loketjes in een' ;es3fnaar,, o. Pile , s. 13 ,v rn.
Pile, s. [Loss • , o. ; van bier; fro/ ,:of
ineerv.
Hok, o. Ruigte op stoffen),
Pigeon-house, s, Duivencleg.
Pigeoalivered, adj. Zacht , Sitroomaeb- Pile, s. Punt c van een' pv1), vr.
s. doe zole oh usunt , tukken , want
tog , Zachtmoedig.
het beeld stn,,!, Mon;, yr.
Pigeonpea, s, Duh• enboon, yr.
Pileated ,
Is de gedaante van canes;
Dul y enpastei, yr.
Pigeon-pie ,
hoed, He,dv,7-112,1:.
Pigeon's-herb s. Duivenkrm'd, o.
s. bisn. HALL, zie AccumuPigeyed, adj. filet kneine oogen, Met
Ltion.
varkemoogen.
Piler, s. P.-rime, die aan km, en zet
P ; gg,n, s. Knide, o.
ElgenStar:el far, W.
Pigheaded, adj. Dikhoofd;g; fig.
, y r. mcerv.
P!ies , s. pi.
zinnig.
Pight, pret. & part., verond.'„ zie to Pilework , s. P,;lwerk , o.
Pileworm , s. Pia alworm ,
Pitch.
Pilewort s. S,evnkruid, o.
to Pight, v. a. veroud., Doorboren.
to Pilfer, v. a. (Kleinigheden) ste7en;
Pightel, s., zie Pickle.
to — AWAY , TrecTkapen ,Wegstclen.*—,
Pigmean, acij. Dwergachtig, zie Pygmean.
v. n. Ira het kiein stiles. (M.
Pigment, s. Verve, vr.
Pilferer, s. Dief, die kleinighedensteelt,
Pigmy, s. Dweig, m., zie Pygmy.
Pilfering, ildj. Diefachtig. — s. zie
Pignoration , s. Verpanding, yr.
Pilfery.
Pignorative, adj. Verp4-sndend.
Pignut, s. Aardnoot , vi., ./13rdaker, m. Pilferingly, adv. 0/ sane diefachtige w(fze.
Pig-running, s. ha y ken y angen , ( d. een P,ifery , s. K:eine diebtal ,
s. Kaalkop, (ien,and ,wien
lee; waarbij eels varken, welks
sty art met zeep besmeerd is, de eigen- eerie ziekte het hassr is ustgevalien); fig.
dom van hem words, die het bij don Stuart ilome dram-sal,
Pilgrim, s. Pagrim, m.
vangt ,) o.
woord van liefkozing , to Pilgrim, v. a. weinig gebruik., Rand.
Pigsney ,
zwerven.
Liefje , o.
Pilgrimage, s. Pe!grimaadje , Bedenaart,
Pigsty, s. Vas kenskot Varkenschot , o.
Pigtail, s. Liaarstaart , Staart (in den VI. * SHAKSP. Met verdriet gesleten tijd , ns.
, Gesponnen tabak , in.
nek). "
Pigwidgeon, s. Fee, Toovergodin, yr. to Pilgrimize, V. n. BEN JON SON , zie LO
Pilgrim.
*—, Klein ding of schepsel, o.
Pill , s.
vr.
Pike , s. Sdoek ,
to
Pill, v. a. Pillen daen gebruiken.
Lass,
Piek
(voor
het
voetvolk).
Pike , s.
Vork , Gaffel, *—, bij draai- to Pill, v. a. ilfschillen, Pelten ; van
jers heeten Pikes de twee shillen aan bier: fir;. P n deo en , Ui tplunderen. * — ,
de draaibank , welke het et draaifen v. a. Afschillenen. * wein. gebruik.,
Rooven Planderen.
stuk vasthouden.
Geroofde of GeplunPillage , s. Roof;
Piked, adj. Puntig.
, Plundering, yr.
d erde , o.
Pike-devant, s. Spitsbaard, vs.
Plunderers.
to Pillage, v. a
Pikeman, s. Piekenier,, m.
Pillager, s. Plunderaar,,
Pikestaff, s. Stole der piek , m.
, scheepsw. , Stijl,
Pilaster, s. Vies kante pilaar,, (geasoon- Pillar, s. Pilaar.
Stat. ,
lijk in eenen moor ,) Pilaster, m.
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Pillared , adj. Door pilaren onderschraagd.
* —, Als een pilaar.
Pillau , s. eene Turk. spits van rijst en
schapenvet , Pillau , m.
Piller,, s. veroud., Roover, m.
Pillery,, s. veroud., Rooverii , yr.
Pillion, s. Vrouwenzadel, (om achter een'
man op een paard te rilden,) m. * ,
Zadelkussen, Paardekussen , o.
Pillory , s. Kaak, (strafwerkitzig voor
misdadigers ,) yr.
to Pillory , v. a. Aan de kaak zetten.
Pillow, s. Oorkussen, o.; fig. to Advise
with one's —, Zich op iets beslapen.
Kussen , o.
to Pillow, v. a. Op een oorkussen te rusten leggen. * — , Op een kussen leggen ;
to — ON , Leggen op, Doen rusten op.
Pillowbear, Pillowbeer, s. veroud.,zie
Pillowcase.
Pillowcase, s. Kussensloop, yr.
Pillow-lier,, s. Lnilak , m. en yr.
s. Harigheid, yr.
Pilot, s. Stuurm,:n. * —, Loots, Loods, m.
to Pilot, v. a. Stiffen.
Pilotage, s. Stuurmanskunst. *—, KustLoodsgeld , o.
kennis , y r. *
Pilotisin, Pilotry,, s. hi/ oude schrilvers,
zie Pilotage.
Pilser,, s. AINSWORTH , Mot, die in de
kaars vliegt , vr.
Piment, s. CHAUCER , Kruijerwiin , m.
Pimenta, Pimento, s. Piment, o.
Pimp, s. Hoerewaard, Koppelaar,, m.
to Pimp, v. n. Voor hoerewaard spelen,
Koppelen.
Pimpernel, s. zeker kruid ,Pimpernel,vr.
Pimping, adj. Gering, Klein.
Pimple, s. Rood puistje, o.
Pimpled, adj. Puistig, Roode puistjes
hebbende.
Pin, s. Spelt!, y r.; fig. I care not a —
for it, Ik geef er geene spell om. * —,
Pin, y r., Pinnetje, Stiftje, o. * — ,
Luns (aan een rod). — , Pen,
(waarmede men de snaren aan een muzijkinstrument salver of slappe?' spant,)
Schroef, yr. * — , Luim; to Be in. a
merry — , In eene vrolo)ke luim zijn.
Vlek , (op her cog,) yr. — ,
R , lstok (der pacteibakkers), m.
to Pin, v. a. Vastspelden, Met spelden
vast maken. * —, Vast sunken, Versenigen, Pinnen. * —, in andere beteek.,
zie to Pen. met voorz., als : I. )
E0 - DOWN, Naar beneden spelden ; to
-- one DOWN TO a bargain, Iemand een'

koop doensluiten,waarvan hij niet los
kan ; 2.) to — , a.) Vastspelden of
Vaststeken op ; b.) Op de mouw spelden,
Diets makes; c.) Verbinden aan ; 3. )
to —TO, a.) Spelden aan; b.)Druk!oen
aan; 4.) to — UPON , zie to Pin ON ; to
—one's self UPON another, Ten koste van
een' anderen Leven.
Pinafore, s. Voorspelder, m.
Pinaster, s. Wilde pijnboom, ,n.
Pinbasket , s. boert., Laats te kind, Nestkiziken , o.
Pinbit, s. Boorifzer,, o.
Pincase, s. Speldendoosje , o., Speldenkoker, m.
Pincers, s. pl., zie Pinchers.
to Pinch, v. a. Knijpen , Knellen, Drukken ; The shoes — me, De schoenen drukken mij. *—, Stijrvasthouden.*--,MishandeIen, Kwellen; Fortunepinches me,
De fortuin is mij ongunstig ; to —one's
belly , Iemand niet genoeg te eten geven;
to —one, Iemand schandelij k hejegenen;
to — off, Aftrekken , Afrukken , Afknypen. , v. n. Drukken, Lastig
zijn. * —, Spaarzaam zijn.
Pinch, s. Kneep, Weep, y r. *—, onbevallig, Wood, m., Vetlegenheid , yr.
Pinchbeck, s. Spinsbek , o.
Pinchbelly, s., zie Pinchfist.
Pinchers, s. pi. Knijptang, yr. *—, Kniipers , en. meery.
Pinclifist , Pinchgut , Pinchpenny
s.
Vrek, rn.
Pincuhion , s. Speltiekussen , o.
Pindaric, adj. Op delwijze van Pindarus,
Wild, Onregelmatig. *—, s. Onregelmatige ode, yr.
Pindust , S. Speldevijlsel, o.
Pine, s. Pijnboom ,
to Pine, v. n. Kwijnen ; I.) to-AWAY,
Wegkwijnen , Verkwijnen; to — AWAY
INTO , ,Wegkwijnen - tot ; 2.) to —FOR,
Hevig verlangen naar,, Smachtennaar.
* v. a. Doen kwijnen ofverkwijnen;
to — one's self to death, Zich dood tretzren. *
Betreuren.
Pine , s., zie Pineapple.
Pine, s. POPE, Pin, yr., Lijden, o.,
Kommer,, m.
Pineal, adj. Als een pijnappel ; —gland,
(yr.
Pijnappelklier, y r.
Pineapple, s. Pijnapiel, m.*—,Ananas,
Pineapple-tree , s. Ananasboom , m.
Pinebranch s. Pijnboomentak , en.
Pinecreeper, s. Blaauivvleugel ,
Pineful , adj. bish, HALL,

PINE
Pinegrossbeak, s. Kersvogel, in.
Pine grove, s. Pijnboornenbosch,
Pinekernel, s., zie Pineal gland.
Pinernarten, s. Boommarter,
Pinethiscle , s. Blaauwe distel , yr.
Pine-tree, s. Pojnboom, tn.
Pinfeather, s. Stoppel (van jonge y egels), tn.
Pinfeathered, adj. Niet vlug , Niet kennende vliegen, wifi de veéren nog eerst
beginnen nit to komen, nog slechts stoppels zijn.
Pinfold, s. Kooi , (voor beesten,) vr.
Pingle, s., zie Pickle.
Pinguedo , s. Vet (onmiddellijk onder de
huid), o.
Pinguid, adj. Vet.
Pinhole, s. Speldegat, o.
SHAXSP.
Pinion, s. Vleugelpunt. *
Vletzgelpen,Vleugelvdr ,VIeugelschacht,
Slagpen , yr. *— , Vleugel. * Tand
van een rondsel, die in ten rad gaat,
en. * — , "Irmboei , yr.
to Pinion, v. a. de vleugels of amen,
Binden.
Pinioned, adj. Gevleugeld.
Pink, s. Klein oog ,o.*—, Anfelier,, tn.
* —, Lichtroode kleur, y r., Rozerood,
o. *---, een visch, zie Minnow; fig. Toppunt , o., Hoogste trap, in. * —, adj.
Lichtrood, Rooskleurig.
Pink, s. een vaartuig, Pink, yr.
to Pink, v. a. Pinkeren,(eene stof) Met
oogjes of kleine gaatjes werken. * —, v.
Pinkoogen.
Pink-colour, s. Lichtrood , a., Keeschkleur , yr.
Pinkeyed, adj. Kleine oogen hebbende,
Kleinoogig.
Pinkneedle, s., zie Shepherd's bodkin.
Pink-paper, s. Rood papier voor kunstbloemen , o.
Pinksterned, adj. Met een' smallen achtersteven.
Pinmaker, s. Speldenmaker,, m.
Pinmaking , s. Speldenmaken, o.
Pinmoney, s. Speldegeld, Speelgeld , a.
Pinnace, s. Pinas , vr., ildvijsjagt , o.,
Ligter,, no.
Pinacle , s. Kanteel, o., Tinne , (van
eenen -toren of gebouw,) vr. * Toppunt, o.
to Pinnacle, v.. a. Van tinnen voorzien.
Pinnage, s., zie Boundage (of cattle).
Pinnated , adj. in 'de plantk., Vleugelvor?nig , Gevederd.
Pinuatifid, adj. Vedervortnig gespkten.
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Pinnatiped, adj. Vinvoetig.
Pinner, s. Pinner, Iemand die pint.*—,
Speldenmaker,, en. * — , weleer,, zie
Pounder of cattle.
Pinnock, S. Mees , yr.
apothekers ,
Pint , s. 'Pintje , o. *
Maat van 12 oncen.
Pintail-cock s. eene tend, Pijls taart, m.
scheepsw.,
Pintle, s. Pinnetje , o. *
bij artill., Tap,
Roerizaak , no. *
Bout, tn.
Pintongs, s. pl. scheepsw., Schuiftangen, vr. meerv.
Pinules, s. pl. Vizieren, (van eenen graadboog ,) o. mrv.
Pinvice , s. Veerschroef, yr.
Pinwire, s. Speldendraad , o.
Piny , adj. Vol pijnboomen.
Pioneer, s. Schansgraver, Milnwerker,,
Pionier, m.
to Pioneer, v. n. Pionier ziln, Denweg
bereiden.
Pioner , s. veroud., zie Bioneer.
Pioning , s. SPENSER, Schansgraven, a.
Piony, zie Peony.
Pious , adj.(Piously adv.) Godvruchtig,
nd, KinderlieOuderlieve
Vroom. *
Onder den schtfn van godsvend. *
vrucht.
Pip, s. Stip, yr. *—, Taken op de kaarten , o. * —, Appelpit, vr.
to Pip v. n. Piepen , (als jongevogels ,)
Tjilpen.
Pip, s. eene ziekte der vogels , Pip, yr.
Pipe , s. Pijp , Buis. * — , Tabakspijp.
* Luchtpijp; van bier :Stern. * —,
Pilp , Fluit , y r. ; Boatswain's—, Bootstnansfluitie , o. * —, Pijp , yr. (vat,
bevattende 2 okshoofden.) —, zekere
post bij den Exchequer.
to Pipe, v. n. Op eene pup spelen. *
Eene schelle stem hebben , Fluiten. *—,
v. a. Op eene pip spelen, Fluiten.
Pipeclay, s. Poipaarde, yr.
to Pipeclay, v. a. Met pfipaarde Witten,
Pijp4arden.
Piped, adj. Pijpvormig.
Pipefish , s. Tabakspijpvisch, m.
TaPiper, s. Fluitspeler, Pijper.
bakspijpvisch, tn.
Piperin , s. Bittere beginsel in de peper,, o.
Pipetree, s. Seringeboom, no.
Pipeweed, s. Pijpkruid, a.
Zwak , ZiePiping, adj. Fluitend. *
Heet, Kokend.
kelijk , Pieperig. *
Piping-hot, adj. gemeen, Kokend
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Pipkin , s. Aarden potje of pannetje ,
Pippin , s. soort vats appel Pippeling, yr.
Piquancy, s. Scherpheid , yr.
Piquant, adj. (Piquantly, adv,) Scherp ,
Prikkelend , BOend; fig. Stekelig, Bits,
Onlieusch.
Pique, s. Wrok , m. , Ongenoegen , o. ;
) - AT a.) Ekel aan ; D.) Toorn
over; 2. ) Out of personal — TO Uit
pe-soonlijken wrok tegen. *—, Stiptheid,
Kies chhei d , Naatiwgezethei d , yr. * —,
zie Pick. * Verdubbeling (der punten in het piketten), yr.
to Pique, v. a. Beleedigen , Vertoornen.
* Aanzetten (door het eerge y oel op
to wekken); to— one's self on a thing,
Zich op lets beroemen ; s.) to Be piqued
AT one, Verstoos d zij n op iemand ; 2. )
to Be piqued BY, Verstoord worden door;
3.) to — one's self ON or UPON, Zich
beroesnen op. Aanm. In plants van on
( upon) vindt men ook wel in. *
Verbitteren.
to Piqueer , zie to Pickeer.
Piqueerer,, zie Pickerer.
Piquet, s. een kaartspel, Piker, o.
DierPiracy , s. Zeerooveril , y r. *
stal m. *—, inzond., Letterdieverij, y r. ,
(Pirogue.
Nadrukken , ,o.
Piragu'a , s. *zie het sneer gebriiikeletke
Pirate, s. Zeeroover. * —, Reover. —,
11'e:zone-ler boekvetkooper die eons andens werken nadrukt Aradrukker,, m.
to Pirate, v. n. Zeeroo yersi driiven, Kav. a. Kapen , Rooven.
pen. *
Piratical, adj. Rcovend.
Piratically, adv. Door rooyerij.
Boomschuitje, o. *
, Twee
Pirogue,
vereenigde boomschuittes , o. meerv.*—,
soort van boot in Amer., Pirogue, yr.
Pirouette, s. Pirouet , yr.
to Pirouette, v. n. Pirouetteren.
Pirry,, s. veroud. , Rowe wind, m.
Piscary , s. Vrije visscherij, yr., kegs om
to rnogen visschen,
Piscacion , s. visschen, o.,Vicscherij , yr.
Pfscatory, adj. Tot het visschen behoo.
rende; — eclogue, Viescher,gedicht , o. ;
— tactics, Visscherstactzek , yr.
Pisces, s, pl. een teeken in den dierenriem , visschen , m. rneerv.
Piscine, adj. Tot de visschen behoorende.
Piscivorous , adj. Vicchetend.
Pish, interj. Foei !, Fij!, Ba !
to Pish, v. n. Eenen afkeer toonen ,Ontevredanheid toonen; to — AT; Zijne on
tevredenheid uitdrukken over.

PISA'

Pisiform , adj. Erwtvorrnig.
Pismire , s. Mier , vr.
Pisolite , s., zie RA.-stone.
to Piss, v. n. Pissen.
Piss , s. Pis , yr.
Pissahed, s. Paardebloem , yr.
Pissaphalt, s. Bei gteer, o.
Pissburnt, adj. Doorpist , Vesbeten door
de pis.
Pistachio , s. zekere ;toot, Pictache , yr.
, s. Spoor, (van ten' ruiter op den
grond ,) o.
Pistil, s. in eene bloem , Stampertfe, s.
Pistillaceons, adj. Op den zaaaknop
gruel/end°.
Pistillate , adj. Een stampertje hebbende
of In een stampertje bestaande.
Pistillation s. Stampen(in eenen vijzel),
o. , zie Pestillation.
Pistilliferous , adj. Eenstampertfe zonder
stamens hebbende.
Pistol, s. Pistool , o.
to Pistol, v. a. ( met een piston!) Schieten.
Pistol-bag , s. Pistoolkoker, holster, m.
Pistol-barrel, s. Pistoolloop, m.
Pistol-case, s. , zie Pistol-bag.
Pistole , s. muntstuk van ondersehe;dene
waarde ,) Pis tool , yr.
Pistolet , s. Pistooltie o.
Pistol-shot, s. Pistoolschot , o.
Piston, s. van eene pomp, spuit , enz. ,
Zuiger, m.
Pit, s. Kull, Put. *
Algrond , sn ,
Diepte , yr. *— , Graf. * —, Strijdperk
voor hauengevechten , o.* , plants it;
eenen schouwburg, Bale, m, *—, in het algem. , Holte (van het ligchaam), als
The — of the stomach, De holt e van den
bulk ; Arm-pit, Oksel ,m. * — , Deck,
(met den vinger gemaakt ,) yr. * — ,
Pokput , m.
to Pit , v. a. In kuil,en , putten , doen.
* Met pokputten teekenen.*—,(hanen)
Laten vechten , Aan het yechten zetten.
Pitapat-, adv. Tiktak ; My heart goes—,
Mij12 hart bonst geweldig. *—, Kiopping,
Bonzing, vr. *—,Snelle steep ofgang,m.
Pitch, s. Pile, Pole, o. ; As dark as —,
Pikdonker,, Pikduister.
to Pitch , v. a Pileken ; fig. Verdonkeren.
* , scheepsw. Teren ; to OVE R , a.)
Bepikken ; b.) BestrUken of Bedekken
(met, with).
to Pitch, v. a. Opslaan ,Oprigten Plaatsen, Zetten , Bevestigen , Steken Siellen.
* —, Bestraten, Piaveijen-, Beyloeren.
* —, In behoorlijke orde brengen ; van

PITC
brier: A pitched, battle, Een gere eld
gevecht. *—, Werpen ; to—a bar, E ene
ojzeren staafwerpen, zoo dat zif op het
einde nederkomt ; a. ) He pitched the
bundle OFF his shoulders, Hij wierp het
pak van zijne schouders ; 2.) to — one
OUT of the saddle into the water, Ie•
wand nit den zadel in het water werpen.
*—, v. n. Zich nederzetten. *— , Vallen. * Eene keus doen. * — , Tenten
opslaan; I.) to — FROM Vallen van;
2.) to — INTO , Vallen in; 3.) to ON,
( UPON , ) a.) Zich zetten op; b.) Vallen
op ; c.) Kiezen, Zijne keus bepalen bij;
3.) to — OVER, Omkantelen , Ornval.
len ; He pitched OVER UPON the floor,
Hij verloor het evenwigt en viel op den
grond.
Pitch, s. Doel , Wit, (waarnaar men
werpt; bijSuAxs p ., sours Hoogste punt,)
o. * —, Grootte , Gedaante, yr. * ,
Trap, Graad, tn. , Hoogte , yr. * — ,
zie Key-note.
Pitch-cap, s. Pikmute , (voor hoofd
zeer,) yr.
Pitch-coal, s. Pikkool , yr.
Pitch-dark, adj. Pikduister,, Pikdonker.
Pitcher, s. Die of Dat steekt (pitches).
* , .Houweel , o., Ilak. * — , Kan,
Krulk , y r. ; prov. The—goes so often
to the well, that it comes home broken
at last, De kruik gaat zoo lang to water, tot zij eens breekt.
Pitcher-man , s. Drsnkebroir,, m.
Pitcher-shaped, adj. Kruikvormig.
Pitch-farthing, zie Chuckfarthing.
Pitchfork, s. Korengaffel , yr.
Pitchiness , s. Donkerheid, yr.
s. Piklepel , m.
Pitch-ore , s. Pikblende , yr.
Pitchstone, s. Piksteen , no.
Pitch-tree, s. Pikboom , Densienboom,
Pitchy, adj. Pikkig. *—, Pikachtig; fig.
Zwart, Donker, Duister.
Pitcoal, s. Steenkool yr.
Piteous, adj. (Piteously, adv.) Ellendig,
Treurig. * —, IVIedelildend.* —, Armzalig , Armhartig.
Piteousness, s. Treurigheid, * — ,Medelijdendheid. * Erbarmelijkheid, yr.
Pitfall, s. Valput, Valkuil (overdekte
knil, om menschcn of dieren in to doen
vallen,) m.
Pith, s. Pit Merg (van planten). *—,
Hart (in het bout). *—, in het algem.,
Merg, 0.; fig. Sterkte, Kracht. * ,
ENG. A. DUTCH DICT.
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Kern , yr., Voornaamste van lets, o. *
Kracht van uitdrukking of still , yr.
Pithily , zie Pithy.
Pithiness, s. Kracht ,
Pithless, adj. Zonder merg. *—, Zonder
kracht, Krachtelocs.
Pithy, adj. Uit pit of merg bestaande; fig.
Krachtig,
Pitiable , adj. Beklagenswaardig.
Pitiableness, s. Beklagenswaardige toestand, m.
Pitier, a. Die beklaagt , medelifden
heeft.
Pitiful, adj. (Pitifully, adv.) Treurig,
Jammerlijk, Ellendig , Deerniswaardig.
*—, Medelijdend. *—, Armzalig, as.
hartig , Nietig.
Pitifulness, s. Medelijden, o. — ,
Armzaligheid, Nietigheid ,Verachtelijkheld , yr.
Pitiless 'adj. (Pitilessly, adv.) Onmcdedoogend , Onbarmhartig.
Pitilessness, s. Onmededoogendheid , yr.
Pitman, s. Ondertnan, (de persoon , die,
bij het zagen , in den zaagkuil staat,)
Pitsaw, s. Kraanzaag , yr.
Pittance, s. Portie , (in kloosters 9 ) yr.
* —, Kleine hoeveelheid, Geringe
veelheid yr., Beetle, Klein gedeelte, o.;
We have but a small—, Wij hebben
niet veel.
Pituitary, adj. Slijnsleidend;—membrane,
Slijmhuid , yr., Slijrnvlies , a.; — gland,
Slijmklier, yr.
Pituite, s. Slijm , a.
Pituitous, adj. Slifmig.
Pity, s. Medelisden,o.; to Have — ort one,
Medelisden met iemand hebben.*—,Voorwerp , o. of Oorzaak (van medelijden),
vr. * — , Jammer, no. en o. ; It is a
Het is jammer.
to Pity, v. a. Beklagen (nit medelijden),
Me: een medelifdend oog aanzien. * — ,
v. n. Medeliidend zifn.
Pivot, s. Spil, (waarop lets draait,)vr.
* — , Tap , (waarom sets draait ,) m.
Pix, s. in de R. katholijke kerk, Hostiekasje, o., zie Pvt.
Pizzle, s. Teellid bij mannelijke dieren,
o. , Pezerik , m.
Placability, s. Verzoenlijkheid, yr.
Placable, adj. Verzoenlifk, Yerzoenbaar
Placableness , a. zie Placability.
Placard , s. Plakkaat. *—, Bevelschrift, o.
to Placard, v. a. Door plakkaten bekend
waken.
42
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to Placate, v. a. weinig gebruik., zie to
Appease.
Place , s. Plants. o. , Bediening. * —, Vesting, Sterkte, yr. * —,
Grond, m., Oorzaak, y r. * —, Rang,
nt."; to Give — to one , lemand den veerrang geven.
to Place, v. a. Plaatsen, Stellen. * —,
Op interest zetten, Uitdoen; I. ) to
Plaatsen of Zetten tegen ; 2.-AGINST, )
to — IN, Plaatsen in; 3.) to — ON,
Plaatsen op; 4.) to — OVER , Plaatsen
of Stellen over; 5.) to— UNDER, Plaatsen
onder.
Placeman, s. ilmbtenaar,Staatsdienaaron.
Placenta , s. Nagebool to , Vr.
Placental, adj. Van de nageboorte.
Placentation, s. Plaatsing der cotyledons, yr.
Placer, s. Die plaatst, Zetter, m.
Placid, adj. Vreedzaam.*—,Zachtaardig.
Placidity, s. Zachtaardigheid , o.
Pacidly,, adv., zie Placid.
Placidness, s., zie Placidity.
Placit , s. Vonnis , Beiluit, o. (pleiten.
Placitory, adj. weinig gebruik., Van het
Placket, s. SHAKSP. Vrouwenrok , m.
Plagiarism, s. Letterdieverij, yr.
Plagiarist , s. Letterdief,
Plagiary, adj. BROWN, Blenschenroovend.
*—,Letterdieverijplegend..—,s.Letterdief, m. *—, Letterdieverij , y r. Aanm.
In de laatste beteekenis behoort het woord
vermeden to 'warden.
Plague , s. Pest. s—, Plaag, Kastijding,
Ellende, y r.; He is the —of mankind,
Hij is de pest van het menschdom.
to Plague, v. a. filet pest bezoeken. *
Kastijden, Strafen, Met onheilen treffen. *—, Plagen , Kwelle ; 1. )to — one
INTO, Iemand door kwellen brengen tot;
2.) to — WIT II Plagen met.
Plagueful, adj. Met de pest besmet.
Plaguily, adv., zie Plaguy.
Plaguy, adj. Lustig, Kwellend.
Plaice, s. soort van visch, Schol , yr.
Plaice-mouth, s. BEN JoNsoN, Scheeve
mond, m.
Plaid, s. Gestreeite stof, vr. *— , Gestreept opperkleed(bij deBergschotten), o.
Plain , adj. Vlak ,L,fen.* Eenvoudig,
Ongekunsteld. * —, Eenvoudig, Opregt,
Rondborstig. * , Zuiver, Onbewimpeld. * — , Duidelijk , Klaar. *—, adv.
, Eenvoudig. * — , s.
Duidelijk. *
Vlakte , vr., Vlakke grand m. *
Slagveld, o.

PLAT
to Plain , v. a. Efen maken, zie to Plane.
to Plain, v. n. MILTON , Klagen.
v. a. SPENSER, zie to Complain of.
Plain-chart, s. Platte paskaart, yr.
Plaindealer, s. Eerloile mensch, m.
Plaindealing, S. Rondborstigheid, yr.
*— , adj. Rondborstig, Opregt.
Plain-field, s. Bleekveld, o.
Plainhearted, adj. Trouwhartig , Open.
hartig.
Plainheartedness, s. Trouwhartigheid,
Openhartigheid, yr.
Plaining, s. SHAKSP., Klagt, yr.
Plainly, zie Plain.
Plainness , s. Vlakheid, Efenheid. * —,
Eenvaridigheid, Ongekunsteldheid, vr.
Plain.sailing, s. Zeilen naar eene platte
kaart, o.
Plainsong, s. Kerkgezang, Koraal , o.
Plainspoken, adj. Rondborstig.
Plaint , s. Klagt, yr.
Plaintful , adj. SIDNEY, Klagend.
Plaintiff, s. in regten, Klager, Eischor, m.
Plaintive, adj. Klagend.
Flaintively, adv. , zie Plaintive.
Plaintiveness, s. Klagende, o.
Plaintless , adj. Gelaten, Onderworpen,
Geduldig.
Plainwork , s. Efen, werk, (in tegenst.
van geborduurd werk,) Naaiwerk , o.
to Platt, v. a. Plooeen. * Viechten,
zie to Plat.
Plait, s. Plooi , Vouw, yr.
Plaiter,, s. Plooijer, m., Plooister,, yr.
Plan, s. Plan, o., Vorm, m., Model,
Ontwerp, o., Schets, yr.
to Plan, v. a. Ontwerpen, ilfschctsen;
to OUT, Ontwerpen.
Planary, adj. Van een vlak.
to Planch, v. a. veroud., zie to Plank
en to Patch.
Planched, adj. SHAKSP., Planken.
Plancher,, s. veroud. of plaats., Houten
vloer, m.
Planching, s. Vloeren (met planken), o.
Plane, s. Vlak , o.; Inclined —, Hellend
vlak. * —, Schaaf, yr.
to Plane, v. a. Efen maken. *—,Schaven.
Plane-iron, s. Schaafbeitel, tn., Schaafijzer,, o.
Plane-number, s. Door vermenigvuldiging
ontstaan getal , o.
Planer, s. Schaver, tn. *—, Klophout, o.
Planet, s. Dwaalster, Planeet, yr.
Planetarium, s. Planetarium, o.
Planetary, adj. Tot de planeten behoorende.
* —, Door de planeten voortgebregt.

PLAN
Planeted, adj. YOUNG, Tot deplaneten
behoorende.
Planetical, adj. Tot deplaneten behoorende.
Planetree , s. Plataanboom, m.
Planetstruck, adj.Verzengd; fig. Verbaasd.
Planifolious, adj. Vlakbladig.
Planimecrical , adj. Behoorende tot de meting van de effene oppervlakten.
Planimetry,, s. Meting van e ene oppervlakten, Vlaktemeting , yr.
Planipetalous, adj. Platbladig.
to Planish , f v. a. Polisten.
Planisphere, s. Sfeer ontworpen op eene
vlakte, Hemel- of Wereldkaart , yr,
Plank , s. Plank, yr.
to Plank, v. a. Beplanken.
Planking, s. scheepsw., Omleggen der buitenhuid , o.
Plank-pinchers, s. pl. Boeitang, yr.
Plank-sheer , s. scheepsw., Potdeksel, o.
Planner, s. Plannentnaker, Ontwerper, 7n.
Planoconcave , adj. Plat aan de eene en
hol aan de andere *de, Plathol.
Planoconical, ad ) . "Ian de eene z tide plat,
aan de andere kegeivormig.
Planoconvex , adj. Plat aan de eene, en
bol aan de andere zijde , Platbol.
Planohorizow al, adj. Vlakhorizontaal.
Planosubulate , adj. Vlakelsvormig.
Plant, s. Plant, y r. *— , Jongeboom, m.
to Plant, v. a. Planten, P oten. *—, Plantsen , Vestiges; to — acolony, Eene volkplanting waken. *-, Beplanten, Voorzien;
to - WITH , Beplanten of Bepoten met.
*
Invoeren , Uitbreiden. * — , s. n.
Poten , Planten.
Plant , s. Voetzool , yr.
Plantage , s. Plantgewas, o.
Plantain, a. Weegbree , y r. * naana
van zekeren West-Indischen boom, P1sang , m.
Plancal, adj. De planter betrefende.
Plantation, s. Planting, yr. * —,Plantsoen , o. *
Plantaadje. * , Volkplanting. *
Invoering, yr.
Plantcane , s. Suikerriet nit zaad, o.
Planter, s. Planter, m.
Planticle , s. DARWIN, Plantie ,o. *—,
zie Plantule.
Planting, s. Planten o.
Planting-stick, s. Pootstok,
Plantlouse, s. Plantenluis, yr.
Plantule, s. Kiem, yr. of Begin eener
plant, Plantje , o.
Planxty,, s. een Iersehe dans.
Plaquet , zie Placket.
Plash, s. Plas ,
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to Plash, zie to Splash.
to Plash, v. a. Dooreen vlechten (boomtakken).
Plash, s. MORTIMER , Tak, Welke ingesneden en met andere verbonden is, on.
Piashy, adj. Vol plassen, Waterachtig.
Plasm , s. Vorm , tn.
Plasmatical, adj., zie Plastic.
Plaster, s. Pleisterkalk, m., Gips. *—,
Pleister,, vr.
to Plaster, v. a. Pleisteren, Bepleisteren.
* pok: to — OVER , Bepleisteren,
Met eene pleister of Met pleisters bedekken.
Plasterer, s. Xi, die muren bepleistert.
*—,Maker van pleisterbeelden, m.
Plastering, s. Pleisterwerk , o.
Plascerstone, s. Gipssteen, m.
Plastic, Plastical , adj. Vormend, Voortbrengend , (nam. de kracht daartoe hebbende
Plastisch.
Plastron , s. Borstlap , (in het schermen
gebruikeloik, om de stooten op to vangen ,)
Plat, s. Vlechtwerk, o.
to Plat, v. a. Vlechten.
Plat, adj. veroud., Plat ,Vlak.*—, ado.
veroud., * — , Revisit, * s.
Klein stuk grond, Labe, o.
Platane , s. Plataanboom, on.
Plat-band, s. Rabat, o. * Random
een bloemperk); van bier in het algem.:
Rand, no.
Plate, s. Plaat, y r. * — Gewerkt zilver, Zilverwerk.
, Tafelberd,
o. *
Inzet (bij wedrennen). *
an
de wapenk., Zilveren penning, m.
to Plate, v. a. Met platen bedekken of
wapenen. * , Met zilver overtrekken ,
yerzilveren ; van bier: Plated ,
O
Pee—ten
; Plated ware, Pleet , o. * —, Tot
platen sMan.
Plateau, s. Pronkschotel (midden op de
tafel), m.
Plate-basket , s. Zilvermandje, o.
(m.
Plate-button , s. Gouden of Zilveren
Plate-candlestick, s.Ziiveren kandelaar,m.
Plate-cover, s. Boteistulp , vr.
Plate-fleet, s. Zilvervloot, yr.
Plate-full, s. Bord-vol , o.
Pate glass, s. Spiegelglas, o.
Platen, s. Degel (aan eene druipers),
Plate-shears, s. pl. Snoeischaar,, yr.
Plate . warmer, s. Bordenwatmer,,
Plate-wheel, s. Uurrad, o.
Platform, s. Teekening, Schets,( y an een
gebouw ,) Yr., Platte grand.* —, Vloer,
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tn., Stelling, y r. * — , Plat bolwerk. I
* —, Plan, Model, o.
Platina, s. soort van metaal , Platina,o.
Plating , s. Kunst van verzilveren. *
Pirzilvering, yr.
Platonic , Platonical , adj. Volgens de leer
van Plato ; A — lover, Een Platonische
tninnaar.
Platonically, adv. Platonisch.
Platonism , s. Wilsbegeerte van Plato, yr.
Platonist, s. Volgeling van Plato, m.
to Platonize , v. a. De wijsbegeerte van
Plato volgen.
Platoon, s. Peloton, o.
Platter, s. Vlechter, m.* , scheepsw.,
Houten hale, en.
Platypus s. een Bier van N. Hall., Platveer, m.
Plaudit, s. Toefuiching , vr.
Plaudite, s. veroud. , zie Plaudit.
Plauditory,, adj. Toejuichend.
Plausibility, s. ilannemelijkheid, yr.
Plausible , adj. .dannemeliik , Schoonschilnend.
Plausibleness, zie Plausibility.
Plausibly, adv. , zie Plausible.
Plausive, adj. Goedkeurend, Toejuichend.
to Play, v. n. Spelen; prov. Better — at
small game, than stand out, Beter een half
ei , dan een ledige dop. * —, Schertsen,
Boerten ; I.) to - AGAINST, Spelen
tegen; 2.) tO - AT cards, AT dice, AT
chess, etc., Kaarten, (Met de kaart
spelen, Dobbelen, (Met dobbelsteenen
spelen,)) Schaken; 3.) to -FOR , a.)
Spelen voor (vermaak, pleasure); b.)
Spelen voor, om (geld, Miley); 4.) to
- ON , a.) Voortspelen; b.) Spelen op
(een speeltuig); c.) Spelen op ; 5.) to
- TO one who Sings, Iemand, die zingt,
op een speeltuig accompagneren; 6.) to
- UPON , a.) Spelen op ( eene guitaar);
b.) to - UPON words, Woordspelingen
maken; c.) to — UPON one, Iemand
voor den gele houden ; d.) to — UPON a
geschut op een bastion labastion,
ten spelen, Een
Een bastion heschieten; 7.)
to — WITH, Spelen met. * , v. a. Dotes
sfelen, In beweging brengen ; to — the
canon , Bet geschut doen werken. *
Spelen; to —a game, Een spel spelen ;
fig, to — sure play, Zeker spel spelen.
Voorstellen, Spelen; to— a part,
*
Eene rol spelen ; fig. to — the fool, Iemand den gek aansteken; )tO-AWAY,
Verspelen ; 2.) to — oFF, Vertoonen; 3.)
to -OUT 2 Uitspelen.
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Ta y , s. Spel , o.; fig. to Play far — ,
Regtschapen handelen; to Piay foul —,
Oneertille handelen; to Give one fair—,
Iemand y rij laten handelen, Hem niet
beperken. * — , Vermakelifkheid., y r. ,
Vermaak, o.; Full of— , Speelziek,
Comedic , y r. ,
Dartel , Speelsch. *
Schouwspel, o. Beweging , Handeling, yr.; to Keep one in —, Iemand in
beweging, aan den gang houden. *—,
Scherts , Boert, vs.
Playbill , s. Comediebilfet , o.
Playbook , s. Bock met tooneelspelen, Co.
mediehoek , o.
Playday, s. Speeldag , (dag ,waarep men
niet behoeft to werken ,) tn.
Playdebt , s. Speelschuld , yr.
Player, s. Speler. * — , Luiaard. * —,
Tooneelspeler. * Muzikant. *—,
Kampvechter, m.
Playfere , s. veroud. , zie Playfellow.
Playfellow, s. Speelmakker, us.
Playful, adj. Speelziek, Speelsch.
Playfully, adv. , zie Playful.
Playfulness, s. Speelziekheid , yr.
Playgame , s. Kinderspel , o.
Play-hour, s. Speeluur, o.
Playhouse, s. Schouivburg, tn.
Spel , o.
Playing, s. Spelen. *
Playing-day, zie Playday.
Playmate, s. , zie Playfellow. (a.
Playpleasure s. BACON, Nietig vermaak,
Playsome , adj. veroud. of dicht., Speelsch,
Dartel.
Playsomeness, s. Speelschheid, Dartelheid, vr.
Plaything, s. lets, waarmede men speelt;
Playthings, Speelgoed o.
Playwright, s. met yeracht.,Tooneelspaschrifrer , Tooneeldichter,, m.
Plea, s. Pleidooi, Regtsgeding.* — ,GeBove, ing.
schil (in regten), o. *
Verontschuldiging ,vr., Voorwend*
sel, o.
to Pleach , v. a. SHAKSP., Vlechten;
Pleached arms, Over elkan'ler gelegde
armen.
to Plead, v. Pleiten. *—, Redeneren;
I.) to — AT the bar, Voor de balie pleiten ; 2.) to - FOR, a.) Pleiten voor ;
v. a. Bepleiten.
b.) Verdedigen. *
* , Voorwenden. * Veront,chuldigen ; to - AGAINST, ilany oeren tegen.
Pleadable, adj. Dat men voorwenden of
inbreisgen kan,
Iemand , die
Pleader, s. Pleiter. *
voor of tegen iets redeneert , en.
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Pleading, s. Pleiten, o.
, Plebeiance , S. veroud. , zie Commonalty.
Pleasance , s. veroud. zie Pleasantry.
1 Plebeianism, Plebeity,, s. 5 weinig gebr.,
Pleasant, adj. Vermakelijk , Aangenaam; zie Vulgarity.
- TO, ilangenaam voor. — 5Bevallig. Pledge , s. Pand, Onderpand, o. * — ,
-, Vroliik, Lustig, Opgeruimd.,
Borgtogt. *- 5 GlIzelaar, m. *—, BePleasantly, adv., zie Pleasant.
schesd (bff het drinken), o.
Pleasantness, s. Vermakelijkheid. * —, to Pledge , v. a. In pand of Tot coderFroliikheid , yr.
pand geven. * — , Tot bong stellen.*--,
Pleasantry, s. Boert, yr. *—, Boerte- Verpanden. * —, Bescheid doen in het
rijen y r. meerv. , Kwinkslagen, m. nary. drinken.
to Please, v. a. Vermaken, Voldoen, Pledger , s. Die een pan'J gee ft of aanBehagen; a.) to Be pleased AT, Ver- biedt. * —, Die iemand bescheid doe:.
heugd zip; over; 2.) to Be pleased IN , Pledget , s. Pluksel, o. *—, Compres,yr.,
Genoegen vinden in; to — one's self IN , Pleiades, Plesads, s. pl. Zeyengesternte,vr.
Genoegen scheppen of vinden in; 3.) Yosa 1311.12. al , adj. B. and FLET C FIER, Volkomen.
have pleased me INTO respecting you, pierarily,, adv. Volkomen, Volledig, Ten
Gil hebt raj , zoo zeer behaagd, dat ik .41e.
achting voor u heb opgevat; 4.) to Be Plenariness , s. Volheid,Volkomenheid, yr.
pleased TO, Zoo goed zijn te, De goed- Plenarty,, s. Bezetheid (van een kerkheid hebben te ; You are pleased TO say ambt), yr.
so, gelieft dit zoo to zeggen; 5.) to Plenary, adj. Vol, Volkomen.
Be pleased WITH, Ingenomen zifn met. Plenilunary,, adj. Van 'de voile maan.
—, v. n. Genoegen geven. * —, De Plenilune, s. pedant woord, Voile naaan,vr..
goedheid hebben, Gelieven, Believen; Plenipotence, s. Volkomene magt , VolPlease TO tell me, Heb de goedheid my magt , y r.
te zeggen; As you Gelijk gif wilt ; Plenipotent , adj. Bevolmagtigd, Volk
If you —, Ells het u belief: ; It God —, magt heaende.
If it — God, Indien het Gode behaagt; Plenipotentiary, s. Bevolmagtigd gezant
An't —your grace, (eene Eng. spreek- van een hof , an. * —, adj. Bevolmagtigd.
manier, die even zoo veel zegt , al :)ja, to Plenish, v. a. REEVE , 16;7, Yellen.
ewe Genade.
Plenist, s. Voorstander van het gevoelen ,
Pleasedly , adv. Aangenaam.
dat alle ruimte vol stof is, tn.
Pleaseman , Si SHAKSP., Vleijer, Oogen- Plenitude, s. Volheid. 'le —, Overvloedigdiener,, m.
held. *— , Volkomenheid, yr.
Pleaser, s. Pluimstrijker, Illooiprater, Plenteous , adj. (Plenteously, adv.) OverSchoonpraat , m.
vloedig. * —, Vruchtbaar.
Pleasing, adj. (Pleasingly, adv.) Aan- Plenteousness, s. Overvloedigheid. * — ,
genaam.
Vruchtbaarheid, yr.
Pieasingness, Aangenaamheid, yr.
Plentiful, adj. (Plentifully, adv.) OverPleasurable, adj. ( Pleasurably, adv.) vloedig. * —, Vruchtbaar.
Aangenaam , Bevallig.
Plentifulness , s. Overvloedigheid. * —,
Pleasurableness, s. Aangenaarnheid yr. Vs uchtbaarheid , yr.
Pleasure , s. Permaak , Genoegen, o.*—, Plenty, s. Overvloed, m. * —, VruchtZ 1; . Keus , y r., Tamil, m., Goedbaarheid, yr. * —, adj. niet sieriijk ,
keuring , y r., Goedvinden, 0.; At your voor Plentiful, Overvloedig.
own —, Naar ow cigen goeddunken.
Plenum , s. Volheid van stof in eene ruimto Pleasure , v. a. 14,taoen ,Pieizierene
te, Voile ruimte, yr.
Pleasure-boat, s. Speeljagt, o.
Pleonasm , s. eene figuur, in welke sneer
Pleasure-carriage s. Speelwagen, m., woorden geb-ruikt warden, dan noodig
Pleizierrtitui g, o,
is, Pleonasm:us, tn.
Pleasureful, adj. veroud., Aangenaam. Pleonast , s. een mineraal.
Pleasurist , s. BROWN, Iemand, welkede Pleonastic, adj. Pleonastical , adj. (Pleovermaken najaagt.
nastically 5 adv.) Te woordenrijk, PleaPlebeian, s. lemand van de geringere nastisch.
volksklasse. *—, adj. Gering, Tot de Plerophory, s. BARROW, Volheid , yr.
geringere volksklasse behoorende. * —, Plesh , s. SPENSER , zie Plash.
Plethora, s. Staat , waarin de eaten
Gemeen.
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meer vocht bevatten, dan noodig is,
Volbloedigheid, yr.
Plethoretic, Plethoric, adj. Volbloedig,
Te veel vochten bevattende.
Plethory, weinig gebruik. , zie Plethora.
Plethrum , s. oude Griek. maat van 24o
voet ,zoo als men meent.
Pleura, s. Ribbehuid , yr., Ribbevel , o.
Pleurisy, s. Pleuris , y r., Zijdewee, o.
Pleuritic, Pleuritical, adj. De pleuris
hebbende. * Eene pleuris aanduidende. * —, Tot eene pleuris behoorende.
Plevin, s. in regtcn, Verzekering, yr.,
Waarborg, m.
Plexus, s. Vlecht, yr.
Pliability, s., zie Pliableness.
Pliable, adj. Buigbaar. *
Die zich gemakkelijk laat overhalen.
Pliableness, s. Buigbaarheid. *—, Buigzaamheid, yr.
Pliancy, s. Buigzaamheid yr.
Pliant, adj. Buigbaar, Taai. *—, Buigzaam , Toegevend , Overreedbaar, ZachtTO, Buigzaam voor.
aardig ;
Buig.
Pliantness, s. Buigbaarheid. *
zaamheid, yr.
Plica, s. Poolsche haarvlecht , yr.
Plicate, Plicated, adj. Gevlochten, Geplooid.
Plication,_ s. Vouwing. * , Vouw,, yr.
Plicature , s. MORE , Vouwing, yr.
Pliers, s. pl. 13uigtang, yr.
Pliform , adj. Plooivormig.
to Plight, v. a. veroud., Vlechten.
Plight, s. veroud., zie Fold , Plait, Plaid.
Plight, s. Stoat, Toestand , m.
to Plight , v, a. Verpanden
Plight, s. Pans! Onderpand, a.
Plighter, s. SIIAKSP. , Die verpandt , een
pond gee ft.
Plinth , s. in de bouwk. , Grondstuk eener
zuil. * —, Voetstuk, o. * —, Rollaag
(van eenen muur), yr.
to Plod, v. n. Zwaar werken, Wroeten.
* , Slaven, Slooven, Wurmen. *
Moeitelijk reizen. * —, Blokken, Stork
studeren ; I.) to — ALONG, Voortsukkelen lands; 2.) to - AT one's books,
Blokken, Stork studeren; 3.) to — ON,
Voartwurmen; 4.) tO -ON, UPON , Blokken op.
Plodder, s. Wroeter. *—, Blokker, m.
Plodding, s. Slaven, Slooven. * —, Blokken, o.
Plot, s. Stukje of Plekje gronds, KampYes * —, SIDNEY, Plantsoen., a.
Plot, s. Plan, Ontwerp, o. *
Za-
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menzwering , yr. ; to Lay a — against
one , Eenen kwaden aanslag tegen iemand
smeden. *—, in een tooneelstuk ofander
werk, Intrigue , Ontknooping. *—, List.
* — , Schranderheid, yr.
toPlot, v. n. Zamenrotten,Zamenspannen,
Zamenzweren; to — AGAINST , Zamenzweren tegen , Zamgnspanneh tegen; fig.
Belagen, Trachtet, to verdelgen of to
verwoesten. *—, v. a. Smeden , Ontwerpen , Beramen; to—DOWN, Voorstellen.
Plot-catcher, Plot-hunter, s. Spion, Verklikker,, m.
Plot-proof, adj. Van verraad overtuigd.
plot-swearer, s. Eedgenoot , m.
Plotter, s. Zamenzweerder. *
Ontwerper,, m.
Plough, s. Ploeg. * —, Landbouw. * —,
soort van schaaf, Ploeg, m.
to Plough, v. a. & n. Bouwen, Ploegen; fig. to —the sea, De zee bouwen;
I.) tO -DOWN , Omploegen; 2.) to—...
IN, Er in of onder ploegen; 3. ) to INTO, Ploegen in, tot; 4.) to OUT,
Er nit ploegen; 5.) to-OVER AGAIN,
Op nieuw ploegen; 6.) to—u p , Opploegen.
Plough-alms, s. (zie Alms,) eene belasting, die weleer van elken ploeg lands
aan de armen werd betaald.
Plough-beam, s. Pioegbalk , m.
Plough-bate, s. Rout, hetwelk de pachter
nit de bosschen ma g halen, ter herstelling van zijn gereedschap , o.
Ploughboy, s. Ploegjongen; fig. Weetniet , m.
Plough-colter, s. Pleegkouter,, o.
Plougher, s. Ploeger.*—,Landbouwer, m.
Plough-hale, Pioughandle , s. Ploeg
staart, m.
Ploughing, s. Ploegen, o.
Plough-iron, s. Sponningschaaf, vr.
Plough-jobber, s. Landman, m.
Plough-knife, s. Ploegmes (der bookbinders), o.
Ploughland , s. Bouwland , a. , Boerderij,
yr., zie Carucate.
Ploughman, s. Bouwman, Bouwknecht ;
fig. Lampe vlegel. * Stork werkzaam
man, m.
Ploughmonday, s. bij de Engehche landlieden , op den eersten maandag na DrieKoningen Ploegfeest, a.
Plolgh-neck , zie Plough-hale.
Plough-raker, s. Ploegstok, us.
Ploughshare, s. Ploegifter,, o.
Plough-staff, Plough-stilt, Ploughtail, s.
Ploegstaart, m.

PLOU
Ploughwright , s. Ploegmaker,, m.
Plover, s. Pluvier, yr.
to Pluck, v. a. Plukken ,Trekken , Rnkken ; I.) to — ASUNDER, Vaneen trekken;
2.) to— AWAY , Wegplukken ,
ken , ilfrukken ; 3.) to — DOWN, a.)
Neerhalen, Omverre halen ; b.) Alwerpen ; 4.) to —FROM , Trekken van ; 5.)
to-INTO, Trekken in ; 6.) to-OFF , Aftrekken( van, off); 7. )to-oN one's head,
Op zits'; hoofd doen nederkomen ; 8.) to—
OUT, a.) Uitplukken ; b.)Uithalen,Uit' trekken ; 9.) CO- Ur, a.) Opplukken ;
b.) Verwoesten ; fig. to — up a heart or
spirit , Moed scheppen.
Pluck, s. Omloop (van dieren); fig. gemeen , IVIoed , m.
Plucker, s. Plukker,,
Plug, s. Plug, y r. ,Stopsel , o. , Prop, n2.
to Plug, v. a. Toestwen.
Plum, s. Pruim. * , Roziln Krent ,
y r. * —, Som van ioo,000 pond sterling,
en degene , die ze bezit. (Aanm. In deze beteekenis begint het to verouderen.)
* —, adj. veroud. 5 zie Plump.
Plumage,s. Vederen,vr. mrv.*—,Pluim,vr.
Plumb, s. Schietlood, Dieplood, Waterpas, o. * —, adv. Waterpas.
to Plumb, v. a. Peilen (met het dieplood).
* , Waterpas maken.
Loodasch
Plumbago, s. Potlood, o. *
y r., Loodschuim , o.
Plumbean, adj. Looden. *—, Locdachtig.
* — , Zwaar,, Log.
Plumbeous, adj. zie Plumbean.
Plumber, s. Loodgieter,, m.
Plumbery, s. Loodwerk , o. *—, Loodgieterij, yr.
Plumb-line, s. Dieplood, o.
Plumb-rule , s. Loodlijn , yr.
Plumcake, s. Rozijnenkoek, Krentekoek,m.
Plume, s. Veder. *—, Pluim , y r., Vederbos. *—, Hoogmoed ,m.,Trotschheid,
y r. Eereteeken, o. *—, Kiem (aan
planten), yr.
to Plume v. a. De veg ren in orde brengen,
Netten.*—, Plukken, Uitschudden. *—,
Met plttimen versieren ; to —one's self,
Zich verhoovaardigen.
Plumealum, s. Pluimaluin ,
Plumeless, adj. Vederloos.
Plumigerous, adj. Gevederd.
Plumipede , adj. Ruigpootig. * —, s. Vogel met ruige voeten , Ruigpoot, m.
Plummet, s. Dieplood.*—, Schietlood, o.
Plumming, s. Zoeken in de diepte,Peilen, o.
Plumosity,, s. Gevederdheid , yr.

PLUM
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Plumous, adj. Vederig , Vederachtig.
Plump, adj. Dik,Vet,Vol, Poezelig. Aanm.
Dikwiils km: het in de plaats van Plumb
voor,, b. v. A plump lie , Eene reg:streeksche leugen. *
, s. veroud. , zie Clump.
* —, adv. Plof,, Vlak.
to Plump , v. a. Dik en vet of Poezelig
maken. * — , als : to — one's vote, bij
het verkiezenvan een parlementslid , Beide stemmen, die een kiezer beef:, aan
een' en den zelfden candidaat geven. *—,
v. n. Dik en vet worden.*—,Nederploffen.
Plumper, s. lets, dat men in den mond
neemt , om de wangen te doen uitzetten,
Prop ,m. * —,Dubbele stem gegeven aan
candidaat, y r. * Die zj/ne beide
stemmen aan din' candidaat geeft.* —,
gemeen, Lonspe leugen, Grove leugen, yr.
Plump-faced, adj. Vol van gezigt.
Plumpie , s. Rozijnenpastei. •
Pruimenpastei , yr.
Plumply, adv. Vol, Road.
Plumpness, s. Poezeligheid, Dikheid, yr.
Piumporridge, s. Rozijnensoep , yr.
Plumpudding, s. Pruimenpodding. —,
Rozijnenpodding , m.
Plumpy, adj. Dik, Vet.
Plumule, s. Kiem, yr. , Pluimpje, o.
Plumy, adj. Gevederd.
to Plunder, v. a. Plunderen. (Roof, m.
Plunder, s. Plundering, y r. * —, Bust,
Plunderer, s. Plunderaar. * Dief, rn.
to Plunge, v. a. Dompelen , Plompen. *
Storten , (plotseling in den eenen of anderen toestand brengen ,) ale : to — one
INTO danger , lemand in gevaar brengen.
* —, v. n. Zich dompelen of storten, Duiken. • —, Zich begeven , blootstellen ,
storten ; to - INTO a river, Zich in eene
rivier werpen , In eene rivier springen,
Zich in eene rivier storten. * —, van
een paard , Springen met de achterste
pooten in de inch:.
Plunge , s. Het in het water storten of
duiken. * — , Verlegenheid , y r. , Nood,
rn., Moeijelifkheld , y r. , Gevaar,, o.
Plungeon, s. Duikelaar, m.
Plunger, s. Die ofDat zich start, plompt,
enz. Duiker. * , Cilinder (in eene
pomp), m.
Plungeon, s. eene eend , Dnikelaar,,
Plungy , adj. CHAUCER , Nat.
Plunket, s. Waterblaauw,, o.
Plural, adj. Meervoudig ; — number, in
de spraakk. , Meervoud , o.
Pluralist, s.
edikant , die meer dan
Utz kerspel heeft,
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Plurality, s. Miervoudige st'at, tn. *—,
Meer dan din kerVeelheid, y r. *
, Meerderkeld , yr.
spel. *
Plurally, adv. Meeryoud=g,
Plurisy,, s. bij nude tooneeldichters, zie
Superabundance.
Plus, adv. Plus (+).
o.
Plush, s. snort van seal,
Plusher , s. een zeevisch, Zeehond, m.
Plutonian , adj. Van Pluto; fig. Under.
aardsch , Donker,, Helsch. * , Van de
Plutonisten. *
s. zie Plutonist.
Plutonist, s. Platonist, (d. voorstander van het gevoelen, dat de aaide door
vuur ontstaan is ,) no.
Pluvial, adj. Regenachtig. * 8. Koorkleed eens priesters , o., zie A priest's
cloak or cope.
Pluviameter,, s. Regenmeter,, m.
Pluvious, adj. , Pluvial, adj.
to Ply, v. n. Buigen.*—,Laveren; a.)
to BACK, Laveren om op eene plaats
to komen, die men reeds voorb# is ; 2. )
to — UP TO windward, Oplaveren; 3.)
to- WINDWARDS by boards, Laveren met
korte gangen.
Ply, s. begirt to veroud., Plooi, Vouw, yr.
to Ply, v. a. Behartigen , Met ifververrigten. *
Bezig houden, ifanzetten.
*
Vajtig beoefenen. * — , Dringend
verzoeken. * —, v. n. Zijne dienst aanbieden , Zich ergens posteren ter verkrijeng van work. * Zich beijveren,
Zicis inspannen, Bezig zijn.
Plyer, s. Schip , dat goad bij den wind
zeilt , o.
Plyers, zie Piers.
Pneumatic, Pneumatical, adj. Betrekleelijk den wind, Door den wind in beweging gebragt. * —, Uit lucht, geest, of
wind bestaande.
Pneumatics, s. pl. Beschrifying der lucht ,
Luchtkunde. Beschrijving van God,
de engelen en de zielen der menschen,
Geestenleer, yr.
Pneumatocele , s. Windbreak, yr.
Pneumatological,adj.Vandepneumatoingie.
Pneumarologist, s, Luchtkundige. * — ,
Iemand, die in de geestenleer bedreven
is, on.
Pneumatology, s. Geestenleer, Leer van
de natuur en werkingen der ziel, yr.
Pneumonia, s. Longziekte , yr.
Pneumonic, adj. Van tie longen, Long...
s. Longmiddel, o.
*
Pneumony,, s. Longziekte, yr.
to Poach, v. n. Wild stolen, Stroopen;

POAC
v. a.
to — FOR, Jag: maken op. *
(Wild) s telen, Stroopen. * Zacht later
worden.*—, Zachtjes koken ; A poached
egg, Ben zacht ei ; fig. Beginnen zonder to voltooijen.
to Poach , v. a. veroud. , Doorsteken. *—,
v. n. veroud Vochtig zijn.
Poachard, s. Poeleend, yr.
Poacher, s. Wilddief, Strooper,
Poachiness, s. veroud., Vochtighe4,
Moerassigheid, yr.
Poachy, atij. veroud. 5 Nat ,Moerassig.
Pock, s. Pok ,
, Tasclz, yr.
Podcet, s. Zak,
to Pocket, v. a. In den zak steken; to-UP , a.) Heimelijk opsteken; b.) to
an affront,Eene beleedigingverdragen.
-UP
Pocketbook, s. Zakboekje, o.
Pocketdagger, s. Zakdolk , no.
Pocketglass, s. Zakspiegeltje , o.
Pockethandkerchief, s. Zakdoek , m.
Pocketmoney, s. Zakgeld, o.
Pockfretten, adj. IVIottig
Pockhole, s. Pokput, m.
Pockiness, s. Besmetheid door de pokken.
Veneriekheid , yr.
*
Pockwood, s. Pokhout, o.
Pocky , adj. Door de pokken besmet.
Veneriek.
Poculent, adj. Drinkbaar.
Pod, s. Schil(van boonen, enz.), yr.
Zaadhuisfe , o.
to Pod, v. n. Schillen of Petzlen bekomen.
Podagrical, adj. Jichtig, Pedagreus.
Podcler, s. Phillenopraper,
Podge, s. SKINNER, zie Plash.
Poem, S. Dichtctuk , Gedicht, o.
Poesy,,8. Dichtkunst y r. *—, Dichtwerk,
o. * —, Spreuk (op eenen ring, enz.
yr , zie Posy.
Poet, s. Dichter,, m.
Poetaster, s. Pruldichter Rilmelaar,
Poetess, s. Dichteres , yr.
Poetic, Poetical, adj.(Poetically,, adv.)
Dichter10.
Poetics, s. pl. Leer tier dichtkunst ,vr.
to Poetize, v. n. Dichten.
Poetry, s. Dichtkunst, y r., Dichten, o.
Dichtwerken, o. nary.
*
interj. Ba !, Feel !
StekeligPoignancy, s. Scherpheid. *
held, Bitsheid, yr.
Poignant, adj. Scherp, Prikkelend. * — ,
Smartelijk. * Hekelend, Stekelig,
Bits.
Poignantly, adj., zie Poignant.
Punt,
Point, s. Spits, Punt, yr. *

PO1N
o. , Stip, y r. *—,Nestel , *-, Voorgebergte , o., Kanp, yr. * —, in een
puntdicht , zie Sting. *— , Punt, Tvdstip. * —, Klein stukje, 0.; —orsight,
Oogpunt , Daglicht , o. *—, Naauwgezetheid , y r. * —, Punt, 0.; — of
honour, Punt van eer. * — , Punt,
Onderwerp , o. ; to Speak to the — 5
Behoorlijk over eene zaak spreken. *—,
Kompasstreek, yr. * Einde, o., Uitslag, Stant , Graad, m. *—, Punctum,
Sluitteeken, o. *— , Dog (op dobbelsteeven of kaarten), o.; At all points, Geheel en al. * —, Kant * —, Seizing , yr.
to Point, v. a. Punten, ilanpunten,
Wijzen. * — , Rigten.
Scherpen. *
* —, Puncteren, Met punten teekenen;
a.) to - AGAINST, Rigten tegen; a. )
to-AT, a.) Rigten tegen, naar, op;
b.) to —one's finger AT one, Net den
vinger naar (of op) iemandwifzen ; 3.)
to—ouT, Aanwoizen (aan , to) ; 4. )
to — TO , Wijzen naar, tot. * , v. n.
Wijzen met den vinger. * , Door punten onderscheiden. * —, van jagthonden,
ilanslaan. * —, Te kennen geven ; I.)
to - AT, a.) Wilzen op, naar; b.)
dianwijzen ; c.) Tot een voorwerp van
bespotting aanwijzen of stellen, Bespotten , Met vingers nawijzen; 2.) to
Naar beneden wijzen ; to-DOWN
-DOWN,
TO, Wijzen naar, op; 3.) to — TO, in
plants van to Point AT , was vroeger
veer in gebruik dan thans.
Pointblank, s. Wit (waarop men schiet),
o. *—, adv. Regtstreeks.
Pointdevise , s. Naaldewerk , o.; fig.
lets keurigs , o.
Pointed, part. Gepunt. *
eon
puntdicht.
Pointed, adj. (Pointedly, adv.)Puntig.
Pointedness, s. Scherpheid. * —, Spitsvinnigheid , yr.
Pointel, s. Spits ding, o. *—, Griffel,yr.
Pointer, s. Scherper. *
ilanwifzer.
Speurhond, m.
*
Point-hole, s. Pzintuurgat, o.
Pointing, s. Bestekmaken , o. *—,
zing voor stag, enz. , vr.
Pointingstock , s. Voorwerp van bespotting , o.
Pointless, adj. Stomp.
Point-maker, s. Nestelmaker, m.
Point-screw , s. Puntuurschroef, yr.
Point-wise , adj. Puntig.
Poise , s. Gewigt. * — , Evenwigt, BaInns , vr.
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to Poise , v. a. In evenwigt brengen of
hoiden. * ,Wegen ; I.) to-AGAINST,
Wegen tegen; 2.) to — DOWN, Nederdrukken ; 3. ) tO - WITH , Wegen met.
Poison , s. Vergif. * , Veniln , o.
to Poison, v. a. Vergiftigen, Vergeven; fig.
Bederven.
Poison-ash , s. Gifboom ,
Poison-berry , s. een heester.
(m.
Poison-bush, s. Wolfsmelk , yr.
Poisoner, s. Vergiftiger. *—, Bederver,
Poison-fish,, s. Zeepaauw,, m.
Poisoning, s. Vergiftiging , yr.
Poison-nut, s. Kraanoog , m.
Poison-oak, s,, zie Poison-ash.
Poisonous , adj. (Poisonously, adv.)
Ve rg frig, Venijnig.
Poisonousness,' s. Vergiftigheid , yr.
Poison-tree, s. naam van een' boom, Giftboom, tn.
Puitrel, s. Borstriem (van een paard),
tn. Graveernaald , y r. Aanm. Dit
is bij misvatting voor Pointel.
Poke, s. Zakje , o., Zak, tn.
to Poke, v. n. Voelen, Tasten , Grabbelen (in het docker, met een lung werktuig) ; van bier: Poken (in het vuur),
Stoken. * — , v. a. Steken; a.) to FROM Steken van, uit ; 2.) to-OUT,
voelende of tastende vinden.
Poker, s. Pook , Kagchelpook , m.
Poking, adj. Slaafsch,
*
s. Poker, o.
Poking-stick, s. weleer,, Plooistok , m.
Polacca , Polacre , s. een levantsc Ae eir
master, Polacca , vr.
Pular, adj. Tot de polen behoorende.
Polarity, s. Strekking naar de polen,
Polariteit, yr.
Polarization , s. Polarisatie , yr.
to Polarize, v. a. Naar de pool doers
Polarises en.
streven. *
Polary,, adj. Naar de polen strekkende.
Pole , s. Pool, y r., .elspunt , a.
Pole, s. Staf, Pail! Pols, Springstok.
* ,Paal ,m.*—,1VIeetroede yr.
Disselboom ,
to Pole,
a. Met palen voorzien , Dearaan binlen.
Pole-arbour, s. Pried van palen of staken , o.
Poleaxe, s. Enterbe , yr.
Polebolt, s. Spannagel , m.
Polecat, s. Bunsing, tn.
Poledavy,, s. Paklinnen, o.
Polefish , s. Zeetong, vr.
Polchedge , s. Tuin van staken,
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Polehead, s. Top der bramsteng, m. .
Polemarch , s. bij de oude Grieken, Bestuurder van een Leger, m.
Polemasr, s. Mast, m. of Steng uit een
stuk , vr,
Polemic, adj. Twistredenen betreffende,
Twist... *
s. Twister, m.
Polemical, zie Polemic, adj.
Polemics, s. p1. Twistleer, yr.
Polemoscope , s. Schuinsch kijkglas, om
voorwerpen to zien, die nut regt voor
de oogen zfin, o.
Polescreen, s. Stokicherm, o.
Polestar, s. P ools ter , yr. * — Gids, Geleider , m.
Poley,, s. Polei , yr.
Poley-grass, s. Wilde polei, yr.
Poley-mountain , s. Bergpolei , yr.
Police, s. Policie , (stedeliike of landeliike regering, voor zoo ver de inwoners
betreft,) vs.
Policed, adj. THomsoN, enz., zie Policied.
Policied, adj. Tot een geregeld bestuur
gebragt. (m.
Police-man, s. Policiebediende , Diender,
Police-officer, s. Policiebediende, m.
Policy, s. Staatkunde, yr., Staatsbestuur,
o.; prov. Honesty is the best
Eer.
lijk distort het /angst. * Hetgene iemend persoonlijk bestuurt ; van isier (in
Schotland): Aanleg van tuinen bosschen , enz. bsj een buitengoed, m. * — ,
Kundigheid, Bedrevenheid. *-, Krijgslist,
y r. * —, Bel* , o. ; ass — of insusurance , Polis van assurancie.
to Polish, v. a. Polijiten , Glad makers.
*
Beschaven, Vormen. * —', v. n.
Glad worden. *
Zich laten beschaven, Keschaafd worden.
Polih, s. Glans, m. * Beschaafdheid,vr.
Polishable , adj. Dat zich laat polijsten
of beschaven.
Polisher, s. Polijster. *
Beschaver,
m. *
Werktuig, waarmede men pols'st of glad maakt Likhout, o.
Polishing, s. Polijsting, vr.,Glans , m.
Polishment, s. veroud., zie Polish.
Polite , adj. weleer , Gtad, Glanzig. *—,
thans , Wellevend, Beschaafd, Gemanierd.
Politely, adv. Beschaafd.
Politeness s. Wellevendheid, Beschaafdheld , Gemanierdheid , vr. (vr.
Politesse , s. Overdrevene wellevendheid,
Politic, adj., zie
*— , Slim,
Politiek.
—, s. veroud., Staatkundige, m.
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Political , adj. (Politically , adv.) Staat.
Schrander,, Doortrapt.
kundig. *
Politicaster,, s. Onbedreven staatkundige ,
Politieke kruijer, m.
Politiciaq , s. Staatkundige.*—, Schrander of Doortrapt mensch,
Politicly,, adv. Staatkundig , De staatkunde betreffende. *—,Bedreven,Schrander.*—,Loos, Listig , Politick. (yr.
Politics, s. pl. Staatkunde, Regeerkunst,
to Politize , v. n. MILTON, Den staatkundige uithangen.
Politure , s. veroud. , Glans, m. * — ,
Netheid, yr.
Polity, s. Regeringsvorm, tn. *—, Be, Staatkunde, yr.
stuur, o. *
Poll, s. Hoofd. * , Achterhoofd , o.
* — , Li/St , Naamrol, yr. *— , zie
Chubfish.
to Poll, v. a. Toppen Knotten, De topScheren. * — ,Plunpers snoeijen. *
Opschrijven.
deren. *
Pollard, s. Geknotte boom, m. * , GeHere, dat zijne horens
snoeid geld. *
een visch,zie
heeft afgeworpen, o. *
Chub.
Pollard, s. Mengsel van zemelen en meal,
o., Grinte, yr.
to Pollard, v. a., zie to Poll.
Pollen, s. Fiji; poeder. *—, Bloemstof,o.
Polenger, s. veroud., Hakbosch , a.
Pollenin, s. zekere stof,toit het bloonstof
van tulpen verkregen.
Poller,, s. Snoeijer. *
Roover. * —,
Stemmer, m.
Pollevil , s. Gezwel in den nek van een
petard, o.
Pollicitation, s. BURNET , Belofie , vr.
Pollinator, s. Bereider van den balsam
voor lijken , tn.
Pollock , s. een visch.
Polltax, s. Hoofdgeld, o.
to Pollute, v. a. Bevlekken, Bezoedelen,
Besmetten Ontheiligen. *— , Met schuld
bevlekken. * —, Bederyen.
Pollute, adj. MILTON, zie Polluted.
Pollutedness, s. Bevlektheid, yr.
Polluter, s. Bevlekker,,
Polluting, adj. Bezoedelend, Bevlekkend.
Pollution , s. Bevlekking. * , Bevlektheld , yr.
Polonaise, s. eene kleeding, Polonaise,vr.
Polonese , s. Poolsch , o.
Polonoise, s. eene maat, Polonaise, vr.
Polt, s. gemeen, Slag, 771.
Polt-foot , s. Kromme voet, Horrelvoet, tn.
Polt-footed ,adj. Kromveetig.
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Poltroon , s. Lafaard, Lafbek, m. *—, Polyphonic , adj. Betrefende de poly
phony.
adj. veroud., Lafhartig.
Polyphony, s. Menigvuldigheid van ge
Poltroonery, s. Lafhartigheid , yr.
Polverine , s. zekere asch , welke den aard luid , yr.
Polyphyllous, adj. Veelbladig.
van parelasch heeft.
Polypite , s. Versteende poliep , m.
Poly , zie Poley.
Poly , een Grieksch woord , dat aan het Polypody,, s. .eoom yaren , yr.
begin van anderewoorden wordt gehecht, Polypous , adj. Veelvoetig , Veelwortelig.
om eene veelheid aan te duiden , als : Polypus, s. Dat veel voeten of wortelen
Polygon, Veelhoek. beeft , als : Uitwas nit den neus , GePolyacoustic , adj. Het geluid vermeer- zwel in het hart, Poliep. *—, Poliep,
Veelvoet , m. , Plantdier,, o.
derend.
Polyscope, s. Glas , dat de voorwerpen
Polyandry , s. Veelmannerij , yr.
vermeerdert, o.
Polyanthus, s. Sleutelbloem, yr.
Polychrest, s. Middel tegen vele kwalen, o. Polyspast, s. Werktuig, dat nit vele katrolPolychroite , s. Kleurstof van saffraan, yr. len bestaat , o.
Polycracy,, s. Veelhoofdige regering , y r. Polysperm , s. een boom met veelzadige
vruchten.
Polyedron , s. Veelzijdige figuur, yr.
Polygamist , s. Voorstander der veelwij- Polyspermous , adj. van bloemen of gewassen , die meer dan vier zaadkorrels
yerij , m.
nit iedere bloem geven , Veelzadig.
Polygamous, adj. Van de veelweveril.
Polysyllabic
, Polysyllabical , adj. VeelPolygamy , s. Veelwilverij, y r.
lettergrepig.
Polygarchy,, s. Veelhonfdig bestuur,, o.
Polyglot, adj. In of Met vele talen. *—, Polysyllable, s. Veellettergrepig woord, o.
s. Die veel talon verstaat.* — , Bock in Polysyndeton , s. redekunstige figuur , bij
welke het woordje en gestadig herhaald
vele talen, o.
wort, als: I came , and saw , and overPolygon , s. Veelhoek , m.
came.
Polygonal , adj. Veelhoekig.
Polytechnic , adj. Van vele kunsten.
Polygonum, s. , zie Knot-grass.
Polygonum.
Polytheism
, s. Veelgoderij , yr.
Polygony , s. SPENSER , zie
Polygram, s. Figuur, die uit vele lojnen be- Polytheist, s. Ilij, die aan meer goden
gelooft.
staat , yr.
Polytheistic , adj. Van de yeelgoderif.
Polygraph , s. Kopijeermachine , y r.
Polygraphisch.
Pomace,
s. Ciderdroesem, m.
Polygraphical, adj.
Polygraphy, s. Kunst on op verschil- Pomaceous, adj. Uit appelen bestaande.
lende wizen in coffer te schtijven, of * — , Appelachtig.
sole zoodanige scht i ften te onteijferen, y r. Pomade, s. Pomade, yr.
Pomander, s. Reukballetje , o.
Polygyn, s. Veelwijvige plant, y r.
Pomatum, zie Pomade.
Polygyny, s. Veelwijverij , yr.
Polyhalite . s. Mineraal , dat vele zouten to Pomatum, v. a. Met pomade bestrijken.
Pome , s. Appel, m.
bevat , o.
to Nine, v, n. veroud., Als een appel
Polyhedrical, zie Polyhedrous.
warden, Kroppen.
Polyhedron, zie Polyedron.
Pomecitron, s. Citroenappel , m.
Polyhedrons, adj. Veelzijdig.
Pomegranate, s. Granaatappelboom. *—,
Polylogy,, s. Snapachtigheid , yr.
Polyloquent , adj. Spraakzaam , Veel Granaatappel , m.
sprekend.
Pomeparadise , s. Paradijsappel , in.
Polymathic, adj. Veel wetend.
Pomerey , s. in de wapenk., zie Green
Polymathy,, s. Algemeene kundigheid , roundel.
Pomeroy , pomeroyal , s. soort van appel,
Bedrevenheid in vele vakken , yr.
Koningsappel , m.
Polymorphous, adj. Veelvormig.
Pomewater,, s. Koolappel , m.
Polynesia, s. Eilandenzee , yr.
Pomiferous, adj. Appelen dragon,.
Polynomial, adj. Veelnamig.
P ,mme , s. in de wapenk. , zie Device or
Polyonomous , adj. Met veel titels.
Part of a device like an apple.
Vergrootglas
,
o.
Polyoptron , s.
Pommel, s. Knop. * —, Degenknop. *— ,
Polype , s. een needier, zie Polypus.
Zadelknop , IL
Polypetalous, adj. Veelbladig.
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to Pommel, v. a. Duchtig afrossen, Blend
en blaiizew Sloan.
Pommelion, s. Achterste knop van eon
kanon, m. , Druif, yr.
Pomp, s. Luister,, m., Pracht, Scaatsie,
* Vertooning, y r. *—, Pronk , m.,
Praal, yr.
Pompet , s. oud woord voor Printer's ball.
Pompholyx, s. Kalarnijnbloem, yr.
Pompion , s. Kalebas , yr., zie Pumpkin.
Pompire , s. Pecrappel, n2.
Pomposity , s. Praalzucht, vr.
Pompous, adj. (Pompously, adv.)Prachtig , Triidsch.
Pompousness, s. Vertooning, Wtidschheid, yr.
Pond, s. Vifver,,
to Pond, v. a. SPENSER, zie to Ponder.
to Ponder, v. a. Overdenken , Overwegen. * — , v. n. SHAKSP., Pesnzen
(on, op.)
Ponderable, adj. Weegbaar.
Ponderal, adj. Dat gewogen word:.
Ponderance, s. Gewigt ,o.,Zwaarte,yr.
Ponderation , s. Wegen, o
Ponderer, s. Ovetdenker,, tn.
Ponderingly, adv. Met behoorlifke schatting.
Ponderous, adj. (Ponderously, adv.)
Gewigtig.
Zwaar. *
Krachtig.
Ponderousness, s. Zwaarheid , yr.
Pondweed , s. Mangelwortel, m.
Ponent, adj. Westeilik.
Poniard, s. Ponjaard, Dolk , tn.
to Poniard, v. a. Doorsteken.
Punk, s. SPENSER, Nachtspook, o.
Pontac , s. een wain, Pontac, m.
Pontage, s. Bruggegeld, o.
Pontee , s. bij glasblaz., Fleschhouder bit*
het maken van den hals, tn.
Poetic, adj. Pontisch.
Pontiff, s. Priester, Hoogepriester. *—,
Paris, 222.
Pontific , adj. Priesterloik.
Pontifical, adj. Hoogepriesterlijk. * ,
Pauselijk. —, Luisterrijk, Prachtig.
* -, MILTON, Bruggenmakend. * —,
s. Bock van de priesierliflee gebruiken
en plegtigheden, o.
Pontifieality, s. Hoogepriesterlijke waardigheid , yr. *—, Pausdom, o., Pauselijke waardighei d , yr.
Pon tifically, acv., zie Pont ifical , adj.
Pontificals, s. pl. Priesterlijke ambtskleeding, yr.
Pontificate, s. Pauselijke waardigheid, vr.
Pontifice, s. Bryglverk , o.

PONT
Pontifician, adj. bish. HALL, Pause/file.
Pontine, adj. Pontijnsch.
Pontlevis, s. Steigeren van een paard, o.
Pontoon, s. Ponton, m., Drifvende brug,
Pony, s. klein paard, Hit, m. , (yr.
Pood, s. een Russ. gewigt van 36 Eng.
ponden, Poed,
Pool, s. Poel, m., Stilstaand water, o.
* — , in sornmige spelen, Pot. * —, Inzet, m., Poule, yr.
Pool-snipe, s. Poe/snip, 'p.
Poop, s. Achtersteven , Spiegel (van
(een schip), tn., Hut, Kampanje, yr.
Poop-awning, s. Zonnetent (over de kampanje), yr.
Pooped, adj. Met een' achtersteven. *—,
In den achtersteven geraakt.
Pooping, s. Sloan der zee op den achterSchok , Stoot , tn.
steven, o. *
Poop-ladder, s. Kampanjeladder, vr.
Poop-lantern, s. Heklantaren, yr.
Poor, adj. Arm, Behoeftig, Scltamel.
* , Gering , 1Vietig , Beuzelachtig ,
Van lveinig waarde.
Slecht, PerOngelukkig , Ellendig.
achtelijk.
Laag , Gemeen. * —, als liefko,
*
zing, Lief, Good; The — child, Het lieve
kind. *
Armhartig, Ellendig. *
Onvruchtbaar, Dor. * — , Mager ,
Schraal. Leif, Zonder geest. *—,
s. pl. Armen, tn. ?Beery.; Poor's box,
Armenbus, vr.
Poorjohn, s. Stokvisch, tn.
Poorly, adv., zie Poor. *— , adj. Niet
wel , Onpasselo)k, Ongesteld.
Pour-man's-pepper, s. Peperwortel, tn.
Poorness, s. Armheid, Behoeftigheid.
Geringheid , Nietigheid. *—, Dorheid,
Schraalheid , vr.
Poor-rate, s. Armentaks , yr.
Poorspirited, adj. Armhartig, Ellendig.
Poorspiritedness , s. .drmhartigheid, yr.
Pop, s. zeker plotseling geluid, als dat
van eene klakkebus , enz., Paf,n2.*—,
adv. gemeenz., Plotseling ,Onverwacht.
to Pop, v. n. Klappen, (een geluid geven ,) Paf fen. * — , Zich snel bewegen ; i. ) to — ALONG , Voorthuppelen ,
Voortsnellen ; 2.) to — FORTH, Snel voor
den dag komen; 3.) to —IN , Snel en
onverwachts verschilnen ; 4.) to — IN
UPON one, Onverhoeds bij iemand binnen komen ; 5.) to — OUT, Wegsnellen
nit eon vertrek ; 6.) to - UPON , Onverwacht komen bij; 7.) to - UP and
DOWN, Op en neér zien (van
naar,
from ... co). * —, v. a. Plotseling be-

POPE
swegen, plantsen, zetten, brengen, steken ; i.) to - INTO, Brengen of Steken in ; 2.) tO - OFF, a.) I'Pegwerpen;
b.) Afschepen (met, with); 3.) to
a.) Uitsniiden ; b.) to - 011C OUT
-OUT,
FROM a sum, Iemand eene son doenverliezen ; 4.) to UP Opsteken ; 5.) to
—UPON,Legnop.
Pope, s. Pans, m.
Popeclom , s. Pausdom, o. , Pauselijke
waardiglieid, yr.
Pope-joan, s. een kaartspel.
Popeling , s. Aanhanger van den pans, m.
Popery, s. Roomsche godsdienst , yr.
Popeseye , s. Vet stuk aan een' schapenbout , o.
Popgun, s, Klakkebus , yr.
Specht,
Popinjay, s. Papegaai. *
— Verwaande zot, m.
Popish, adj. (Popishly adv.)Pauselfik,
Roomsch.
Poplar, s. Populier,, m.
Poplar-galls, s. pl. Populierknoppen,
meerv.
Poplar-tree , s. Populierboom, m.
Poplin, s. eene stof van wol en zijde.
Popliteal, Poplitic, adj. Van de wade.
Poppet, •zie Puppet.
Poppy, s. Slaapbol , tn.
Populace, s. Gemeen, Gepeupel, o.
Pupulacy,, s. king CHARLES, zie Populace.
Popular, adj. Gemeen, Gering, Van het
genieene y olk, —, Gemeenzaam. * —,
Remind bij het yolk, Populair. * ,
Zich hi); het y olk bemind tnakend. *__
Onder het gemeen heerschend.
Popularity , s. Volksgunst, yr. * , Poorstelling of Schikking naar de begrippen
van het gemeen, yr.
to Popularize, V. a. Populair maken.
Popularly, adv., zie Popular.
to Populate, v. a. Bevolken. —, v. n.
In bevolking toenemen.
Population, s. Bevolking , yr.
Populosity, s. BROWN, Volkrijkheid,vr,
Populous, adj. (Populously, adv.)Voikrifk.
Populousness, s. Volkrijkheid, yr.
Porcated, adj. Geribd.
Porcelain , s. Porselein,o.*—,verkeerd,
zie Purslain.
Porcelain-clay, Porcelain-earth, s.
seleinaarde, yr,
Porcelain-shell, s. Porseleinschelp ,vr.
Porcellaneous , adj. Porseleinachtig.
Porch s. Portaal , Voorhof, o., Ingang.
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Overdekte gang, tn., of galerij,
*
, Plants, waar Zeno leerde ;
y r. *
van hier:Wijsbegeerte tier Stoicijnen, yr.
Porcine, adj. Van de zwijnen. *
Zwijnachtig.
Porcupine, s. Stekelvarken, o.
Porcupine-fish , s. Stekelvarkenvisch, m.
Pore, s. Zweetgat , o., Porie.*—, Kleine
opening , yr.
to Pore , v. n. Turen; I.) to ON, UPON,
a.) Turen op ; b.) Naauwkeurig beschouwen , Zijne gansche aandacht op ...
vectigen; to—UPON books, In de hockey
snu elen; 2.) to OVER, Zitten to turen op , bij.
Poreblind , zie Purblind.
Poriness, s. veroud. , Poreusheid , yr.
Poristic method, s. in de wick , Hetgene bepaalt , wanneer,, hoe en op hoe veel
verschillende wijzen een voorstel kan,opgelost worden.
, boert, ,
Pork , s. Varkens y leesch. *
harken o.
Porker, s. Zwiin , o.
Porkea .,er, s. Vat kensvleescheter,, m.
Porket, s. Speenvarken , o.
Porkling, s. Jonge bigge , yr.
Pork-physic, s. Amer. nachtschade , yr.
Porosity, s. BROWN , Poreusheid, yr.
Porous, adj. Poreus.
,
Porousness, s. Poreusheid, yr. *
Poreuze , o.
zie
het
nicer
gehruikelijke
Porpess , s.,
Porpoise.
Porphiritic, adj. Porphyrachtig.
Porphyre , s. , zie Porphyry.
Porphyry, s. soot t van mariner, Pot.phyr, o.
Porpoise, s. Bruinvisch,
Porpus, s. , zie het veer gebruikelijke
Porpoise.
Porraceous, adj. Groenachtig, Lookgroen.
Porreccion, s. vveinig gebruik., Tuereiking, yr.
Porret , zie Scallion.
Porridge, s.eigenlijk ,Bieslooksoep," Lookseep ,1Thencoep. * — , Soep ,!vr.
Porridge-belly, s. Soephuik, tn.
Porridge-dish, s. Soepkom, yr.
Porridge-eater, s. Soepeter,, tn.
Porridge-plate, si Soepbord, s.
Porridge-pot, s. Soejiketel,
Porringer, s. Soepschotel, m., Soe Nerrine,
y r. * — , Nap, , Kom, yr., Bekken, o.
Port, s. Portwijn, m.
to Port, v. a. Dragon. * — , scheei)sw.
1Vaar bakboord wenden.

PORT
PORT
deelen ; 2.) to - To, Yerdeelen onder.
Port, s. Holding, y r.
Port, s. Ingang. * —, Mend eener ri- Portioner,, s. Verdeeler, tn.
vier, tn. * —, Haven. * — , scheepsw., Portionist , s. Die een zeker akademisch
inkomen geniet. *—, Die deel aan een
Geschutpoort , yr.
Portable , adj. Draagbaar. * —,Vervoer- geestellek ambt heeft.
baar. *— , Dragetijk, Dat kan uitge . Port-last, s. scheepsw., Potdeksel, o.
Port-lid, s. Poore , y r., Poortlud , o.
staan worden.
Port-light , s. Raam in de lealuit , o.
Portableness , s. Dragelijkheid, y r.
Port-admiral , s. Havenadmiraal (in En- Portliness , s. Deftige houding. *—,Dikheid, vr.
geland), m.
Portage , s. Draagloon, tn. en o. * — , Portly , adj. Deftig. * —, Dik.
Portman, s. Burger eener havenstad. a — ,
Dragen , o.
Portage, s. SHAKSP. , Geschutpoort , vr. Burger van eene tier Cinque Ports, in.
Portmanteau , s. Mantelzak,tn.,Valies,o.
Portal, s. Poore, vr. *—, Portaal, o.
Portance , s. SHAKSP. , SPENSER , Hon- Portmote, s. Havengo ego , o.
Portos , s., zie Porcass.
ding , vr., Voorkotnen, o.
Portass, s. CHAUCER. , SPENSER , Gebe- Portrait, s. Portret , o.
to Portrait, v. a. SPENSER, Portretteren.
denboek, 0.
Portraiture, S. SHAKSP. , Afbeelding ,
Pot tative , adj. veroud. , zie Portable.
Gelijkenis , vr.
Port-bar, s. Poortlegger,, in.
to Portray, v. a. Afschilderen. *—, Met
Port-chase , s. Jaagpoort, vr.
Uitloopen
nit
de
haven,o.
schildeteijen versieren.
Port-clearing,, s.
Port-close, s., z:*e het weer gebruikel. Portrayer, s. Portretteur, Schilder,, tn.
Portreeve , s. Burgemeester eener hav,nPortcullis.
stad, M.
Port-crayon , s. Potloodpen, vr.
Valtieur
in
de
poort
eener
Portress , s. Poortiersche, vr.
Portcullis, s.
Fort-rope, s. Poortcchinkel , in.
vesting , Valpoort, vr.
to Portcullis , v. a. Met de valpoort slui- Port-sail, s. Ballastkleed , o.
ten, to — WITH , Sluiten met. Port-sill , s. Poortdrempel , m.
Porte , s. Porte ,(d. i. Turksche hof,) vr. Port-tackle, s. Poorttalie , yr.
to Portend, v. a. Voorspellen , Voorbe- Port-timber , s. Poorthout, o.
Portvein, s. Poortader,, vr.
duiden.
Portension, s. BROWN, Voorbeduiding,vr. Port-vent , s. Windpijp, vr.
Portwine, s. Portwsjn, vs.
Portent . s. Kwaad voorteeken , o.
Portentous, adj. Kwaad voorspellend. *—, Porwigle , s. BROWN, Jong!, nog ni'et
Verbazend , Ongemeen, Monsterachtig. gevormde kikvorsch , tn. ; to sommige
Porter, s. Lastdrager. * —, bier , Por- streken : Donderpad, vr.
ter, tn.
Pory, adj. Poreus.
to Pose, v. a. Den mond snoeren, T):
Porter, s. Poortier,, fn.
Porterage , s. Lastgeld i o. , Draagloon , zwijgen brengen , Verlegen waken.
Poses. CHAUCER , Vetkoudenheid in
tn. en a.
het izoofd , yr.
Portesse , s. , zie Portass.
to Pose, v. a. veroud., Ondervragen.
Portfolio, s. Porte-feuille , yr.
Poser, s. Ondervrager,, Examinator, M.
Port-glave , s. Zwaarddrager , tn.
Portgrave , Portgreve, s., zie Portreeve. Posited, adj. Geplaatst.
Position, s. Stelling , y r. * —, Stand,
Port-hinge, s. Poorthengsel, o.
tn., Gesteldheid * —, Plaatsing , yr.
Porthole, s. Geschutpoort , yr.
Positional , adj. Betrekkeliele de stelling
Port-hook, s. Poorthaak, tn.
Portico, s. Overdekte galerij, (aan de of gesteldheid.
Positive , adj. Stellig. * — , Wezenlijk ,
zifden open ,) yr.
Portiqs, s., zie het meer gebruikeljoke Vast, Volstrekt, Regtstreeksch, Zeker.
Portico. Bepaald, Stellig ; I.) - AS TO, Stellig
Portion, s. Gedeelte. * — , Aandeel.*—, omtrent , Zeker van ; 2.) to Be — IN,
Uitzet, Huwelijksgoed , o. , Bruidschat, Volstrekt willen. * — , s. Stellige , o.
Positively, adv. Stellig. * —, Bepaald,
tn., Pillegi ft, yr. *—, Erfdeel , o.
to Portion, v. a. Verdeelen. * — , Ten Vast.
huwelijk medegeven ; I.) to — OUT, Ult-
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Positiveness, s. Stelligheid. * —, Bepaaldheid , vr.
Positivity, s. WATTS, Stelligheid , vr.
Positure , s. veroud., Steil:17g , vr.
(Gepeupel, o.
Posnet, s. Bak, in.
Posse, s. Gewapende snag:, vr. * ,
to Possess, v. a. Bezitten. * —, In bezit
nemen of stellen; a.) to — of , In
het bezit stellen van ; van bier; to Be
possessed OF , In het bezit gesteM zijn
van , d. Bezitten; 2.) to—WITH ,
a.) In het bezit stellen van ; (Aanm.
Doze uitdrukking , die bif latere schrijvers zeldzaam is, schijnt verouderd te
wezen ;) b.) Vervullen van, Vullen met.
Possession, s. Bezitting , vr., Bezit, o.
to Possession, v. a. vetoed., in het bezit van... stellen.
Possessioner,, s. SIDNEY, Bezitter, m.
Possessive, adj. iBezittend. *— , Bezit
aanduidende ; — case , Naarnval van
bezittiug , Tweede naamval , na.
Possessor, s. Bezitter, Houder, Eigenaar, m.
Possessory, adj. Bezittend.
Posset, s. Door wijn of ander zuur geronnene melk, vr.
to Posset, v. a. SHAKSP. Doen stremmen, Zuur maken.
Possibility , s. Mogelfikheid , vr.
Possible , adj. Mogeloik; I.) - FOR,
gelijk voor; 2.) - To , Mogelijk te.
Possibly, adv. 1VIogelijk.
Post, adj. SANDYS, 1605 , Tot een slecht
doel gehuurd Omgekocht. * , s. Omgekochte personen, m. meerv.; Knight
of the —, Valsche getuige, m.
krilgsl.,
Post, s. Post, Paal. *
Post, m. * , Plaats , vr., Ambt o.,
Post. * bij papierm., Post. * —,
Bode, m., Post, yr. * — , adv. (SHAHSP. heeft In—, ) Haastig, Met speed.
* —, adj. van paarden en rijtuigen,
Van station tot station gaande , Post...
to Post, v. a. ilanplakken; 1.) to —
one's self FOR, Zich uitgeven voor; 2.)
to — UP, Aanplakken.
to Post, v. a. Plaatsen, Steller:, Posteren. * Overdragen, Behoorlsjk inschrojven (tie posten nit het eene boek
in het andere).
to Post, v. n. Met postpaarden reizen ;
fig. Snel reizen, Snellen ; I. )to — AWAY,
a.) Wegsnellen , Wegspoeden ; 2.) to
Snel verrigten; 2.) to -AWYITH,
-OUT
or , Snel verlaten; 3.) to —OVER,
Snel doorreizen , Overvliegen ; 4.) to —
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Suellen door ; 5.) to — TO,
a.) Zich haasten naar ; b.) Zich spoedig
begeven aan ;6.) to — TOWARD , Suellen
of Zich spoeden naar. * — , v. a. Spoedig zenden.
Postable , adj. 1648, Verzendbaar.
Postage , s. Port, o., Briefloon , m. en o.;
Free of — , Franco.
Postboy,, s. Renbode, Postknecht, m.
(o.
Postchaise , s. Postkoets , yr.
Post-communion, s. Gebed na de communie,
to Postdate , v. a. Later dagteekenen.
Postdiluvian , adj. Nit den zondvloed. *—,
s. Degene, die na den zondvloed leefde.
Postdissezin , s. Latere ontzetting, vr.
Post-doctor, s. Kwakzalver, m.
Postea, s.Opgave van het laterverrigte,vr.
Poster, s. Haastig reiziger, Die to post
reist. * , Courier, m.
Posterior, adj. Later ; TO, Later dan.
Posteriori, als A — , Van achteren.
Posteriority, s. Later zijn, o.
Posteriors, s. pl. Achterste,
Posterity, s. Nakomelingen , vr. mrv. ,
Nakomelingschap, yr.
Postern, s. Deurtje , Poortje , o. *—,
Geheime deur,, yr.
Postexistence, s. Toekomende bestaan , o.
Postfine , s. zekere boete.
Postfix, s. Achtervoegsel, o.
Posthackney, s. Gehuurd postpaard, o.
Posthaste, s. Groote haast, (als van een'
postrijder,) m.
Posthorse, s. Postpaard, o.
Posthouse , s. Posthuis , o.
Posthume, adj. zie het nieuwere, doch sneer
gebruik., Posthumous.
Posthumous, adj. Nagelaten, Na den dood
verschijnende ; -- child, Kind na den dood
des vaders geboren, o. , Boezemwees, m.
en vr.; An author's — works, De nagelaten n'erken van een' schrthrer, o. meerv.
Posthumously, adv. Na iemands deed.
Postic, adj. BROWN, Achterlijk.
Postil, s. BALE , 1543, Kantteekening, vr.
to Postil, v. a. veroud., Door kantteekeningen verklaren. * —, v. u. veroud. ,
Kantteekeningen schreven( op,oN,u PON )
Postiller, s. Verklaarder,, Uitlegger, (met
kantteekeningen ,) m.
Postillion, Voorrijder*—, Postrijder, m.
Posting, s. Reizen met postpaarden.*—,
Leveren van postpaarden, o.
Postliminiar, zie Postliminious.
Postliminious, adj. Naderhand gedaan of
voortgezet , Volgend , Later.
Postliminium, Postliminy,, s. Terugkomst
THROUGH,
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van ietnand , die voor dood word gehou-J to Pot, v. a. In potten doen of bewaren,
Bevrijding van verbanning of In potten zetten , Potten ; to — u p , In
den. *
ballingschap. *— Inbezitneming van een pot ten bewaren , Oppotten.
huis , terwill men door een gat in den Po:able, adj. Drinkbaar. *—, s. Drank,m.
tnuur er in gnat, in de vooronelers telling, Potableness, s. Drinkbaarheid , yr.
dat het iets kwaads voorspelt , wanneer Pntance, s. zeker knopje in een horologie,
Galg, yr.
men door de deur binnen gaat , y r.
Postman, s. Postbode. — Brievenbe- Potager, zie Porringer.
Potargo, s. eene W. Ind. sans.
steller, on.
Potash, s. Potasch, yr.
Postmark, s. Postmerk, o.
Potassa, s. Potasch, yr.
Postmaster, s. Postmeester,, tn.
Postmaster-general, s.Opperpostmeester,m. Potassium, s. , zie Metallic base of Potassa.
Postmeridian, adj. Na den middag.
Postnate, adj. weinig gebruik., Later ge- Potation, s. Drinkgelag , o. *—, Drank.
* — , Dronk, m.
boren.
Postuore , s. Postbrieffe ,o., Postwissel, m. Potato , s. ( pl. Potatoes, ) Aardappel, m.
s. Obli- Potbellied , adj. Dikbuikig.
Postobit , adj. Na den dood.
Potbelly, s. Dikbuik , m. en vr.
gatie betaalbaar na iemands dood, yr.
Potboy,, s. Knecht in eene herberg, m.
PostoEce s. Postkantoor, o.
Potbutter, s. Potboter, m.
Post-paid, adj. Gefrankeerd , Franco.
Ach- to Poach, v. a. SHAKSP. Stooten ; to —
to Postpone , v. a. Uitstellen. *
AT , Stooten naar. * —, zie to Poach.
terstellen , Milder achten ; to — TO
Geringer achter dais , Achterstellen bij; Potcompanion, s. Drinkgezel ,
to Be postponed TO , Bloeten achter- broeder,, m.
Pot-convert, s. Bekeerling tot de R. C.
staan bij, Moeten onderdoen voor.
godsdienst door middel van drank , m.
Postponement, s. Uitstellen ,Uitstel , o.
Potdung, s. Blest op eene boet der, i
Postponence, s. Achterstellen , o.
Potelot 5 s., zie Sulphuret of molibden.
,
Postponer, s. Uitsteller,
Postposition , s. Achterstellen, o. ; The Potence , s. in de wapenkunde , Kruk ,
Galg , yr.
the
verb
,
TO
of
the
nominative
case
—
Het plaatsen van den eersten naamval Potency , s. Magt , yr. , Iny loed ,m. *—,
Kracht , Uitwerking , yr.
achter het werkwoord.
Postscript, s. Nascht ift , Postscriptum, o. Potent , adj. Magtig ,Sterk, Vermogend.
Potentacy,
s. , zie Sovereignty.
Poststation
,
o.
Poststage , s.
Post-town, s. Poststad. Postplaats , yr. Potentate, s. Alleenheerscher , Monarch,
Vorst, Potentaat , m.
Postulata, s. pl., zie Postalatum.
to Postulate, v. a. Aannemen (zonder Potential, adj. Mogelifle , Kunnend, Ververond., Krachtdadig.
mogend. *
bewijs).
Postulate, s. Aangenomene grondstelling Potentiality, s. Nogelijkbeid , yr.
Potentially, adv., zie Potential.
yr.
(zonder
Postulation, s. .danneming zonder be- Potently, adv. , zie Potent.
Potentness, s. Sterkte , IVIagt , yr., Veryr.
Postulatory,, adj. Aannemende of Mange- mogen , o.
Potestative, adj. PEAR.SON zie Authonomen zonder bewijc.
Postulacum, s. (pl. Postulata ,) zie Pos- ritative.
Potful, s. Pot-vol, m.
tulate, s.
Posture, s. Gesteldheid.*—, Hording, yr. Potgirl, s. IVIeisje in eene herberg (dat
to Posture , v. a. In eenige gesteldheid of de gasten bedient 5 ) o.
Potgun s. verond. , zie Popgnn.
houding brengen, Plaatsen.
Posniremaster, s. Hij, die de verschillen- Pothanger, s. Haak, (waaraan de pot go.
de houdingen van het ligchaam leers, hangen wordt ,) Pothaak, Haak, m.
Pothecary,, zie Apothecary.
Postuurmeester, m.
Posy, s. Zinspreuk ( op eenen ring), yr. Pother, s. Gedruisch, Gewoel, o.
* —, Rfiiker (van bloemen), tn. to Pother, v. n. Veel gedruisch waken.
Pot, s. Pot. * — eene maat , Pot , * —, v. a. Verlegen maken , In de war
tn., Kan, y r., zie Quart. —, gemeen, brengen, doch wordt sneestal to Bother.
, V,rslonden worden. Potherb, s. Groente, y r. , Moeskruid, o .
alp : to Go co
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Pothook, s. , zie Pothanger; fig. FIane- ) pakken. * —, v. a. Met de klaauwen
pakken. * —, (als met klaauwen) Doorpoet, rn.,, Slecht schrift , o.
boren, Doorsteken. * —,zie to Work in
Pot-hunter , s.,fager voor de keuken, m.
Potion, s. Drankje, (als geneesmiddel ,)o. eyelet-holes , to Pink. *— , Bestrooijen,
Besprenkelen.
Podladle , s. Potlepel , Roerleper,, rn.
Pounced, adj. Blet klaauwen voorzien.
Potlid, s. Potdeksel , o.
Potluck, s. Wat de pot opgeeft, o., Da- Pouncetbox, s. SHAKSP. , Strooidoos ,
Doss met gaatfes , vr.
gclijksche pot, in.
Pound, s. Schutkooi, y r. , Schuthok, o.
Potmajoram, s. Kookmariolein, yr.
Potman, s. veroud., zie Potcompanion. to Pound. v. a. ook : to - UP, In een
schuthok sluiten, Schutten; fig. 0 pslui ten.
thans, zie Potboy.
Pot-metal, s. mengsel van een deel load en Pound, s. Pond. * —, Pond sterling , o.
to Pound , v. a. Stampen.
Brie deelen koper.
Poundage, s. Pondgeld , o. (d. i. zekere
Potpan, s. Kook.pan , Diepe pan , yr.
Vermaard
in
het
drinken.
korting
per pond , of betaling per pond
Potproof, adj.
gewigt.)
Potshare , s. somulds , zie Potsherd.
Potsherd , s.Scherf, Diggel , Schaard, yr. Pound-breach, s. Openbreken van een
schuthok , o.
Potstone , s. Potsteen , tn.
Pottage, s. Potcoadje. * —, In eenen pot Pounder, s. Scheuter, Schutter, m.
Pounder , s. Stamper , tn.
gekookte spijs , y r.
Pounder, s. Ponder, (d. i. stuk geschut,
Potter, s. Pottebakker, tn.
Potternore, s. Datgene, waar yan depot- dal kogels van zoo veel pond schiet; eene
banknoot van zoo veel pond ; een pachtenbakker het glazuur maakt.
Pottery,, s. Pottenbakker;7, vr.*—,..elar- ter, die zoo veel pond betaalt; een ding,
dat zoo veel pond weegt,)m. *---, Pondsdewerk, o.
peer, yr.
Potting , s. Drinken. * —, Potten, o.
Pottle, s. eene want van vier pints. *—, Pound-foolish , adj. Groote sommen verPot , m. , Kan , vr. *— , Fruitntandje, o. waarloozend , door op kleine to ktten ,
Potulent, adj. veroud., Beschonken , Be- zie Penny-wise.
Poupeton, s. Path. , o.
neveld. * —, Tot drank geschikt.
Potvaliant, adj. Moedig doer den drank. Poupics , s. pl. Geregt van kalMeesch ,
Pouch, s. Zakje, o. * —, Zak , m. *—, schapenvleesch en spek in dunne reepjes
gesneden.
Dikke buik , m,
to Pouch, v. a. In don zak steken.* — , to Pour , v. a. Gieten ; a. ) to - AGAINST,
lnslokken. * —, v. n. De lip laten hail- Gieten tegen ; 2.) to — DOWN , a.) Nedergieten; b.) Gieten Tangs, door; They
gen , Pruilen.
poured some wine DOWN my throat, Zij
PouChmouthed, adj. Diklippig,
goten mij win in de keel, b.) Uiten (in
Pouldavis , s., zie Poledavy.
Pool.
zie
tegenwoordigheid van, before); 3.) to
yr.,
Poule
,
Poule , s.
— one's self FORT II , Zicli uitstorten;
Poult, s. Kuiken, o.
4.) to- FROM, Gieten uit ; 5.) to —IN,
Poulter,, s. SH AKSP. , zie Poulterer.
INTO, Gicten in ; fig. to — one's forces
Poulterer, s. Poelier,, tii.
INTO the enemy's country, In een vijVerzachtendc
pleister.
*
—
,
Poultice, s.
andig land vallen ; fig. to— water in a
Pap , vr,
to Poultice, v. a. Eene verzachtende pleis- sieve, Water in eene zeefgieten , Eenen
ondankbare eene dienst doers ; 6.) to —
ter opleggen, Pappen.
IN UPON one, lemand overladen met ;
Poultive , s. TEMPLE, zie Poultice.
Poultry, s. Tans gevogelte , o. , Hoen- 7.) to— OUT , a.) Uitgieten ; b.) Uitstorten ; c.)Uitzenden ; d.) Uitlaten (teders , o. meerv.
gen, UPON); 8.) to-OVER, Gieten over;
Poultry-market , Iloendermarkt, y r.
y
r.
9.)
to
— UNDER , Gieten onder ; so. ) to
Hoenderwerf,
Poultry-yard, s.
Pounce, s. Klaauw (van eenen roofvogel), — UPON, Gieten op. * —, v. n. Storten,
rn. * —, Puimsteenpoelier. *—, Poeifer, Fallen, Stroomen, Vloeijen ; a.) to —
o. * —, Sandarach, o. ALONG, Voortstroomen; 2.) to-DOWN,
to Pounce , v. n. Met de klaauwen pak- a.) Nedervlocijen, Nederstorten; b.)
ken; to— UPON,, ON, Met de klaauwen I ilfvloeijen ; 3.) to — IN , Invloeijen ;
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Friends poured IN UPON, ij w et- de n
door vrienden bestorrnd ; 4.) to INTO,
Stroomen in; 5.) to — ON , a.) Voortstroomen,Voortvlieijen; b,')Voortsnellen.
Pourer, s. Degene , die oPlet
Pourparty, S. Aandeel een goed), o.
Pourpresture , s. Onwettige omheining van
land, yr.
Pousse , S. SPENSER , zie Pease, Pulse.
Steenbolk ,
Pout s. Lamprei, yr.
Berghazelhoen ,o. *—,verkcerd,
in.
zie Poult.
to Pout, v. n. Pruilen Zunr z!en. * —,
Uitsteken; I. ) to - AT, .Een scheel'gezigt zetten of Pruilen tcgen; 2.) tc‘ OUT , Uitpuibien , rtstcken ; 3.) to UPON , a.) Pruilen tegen; b.) Pruilen
over,
Pout, Pouting, s. Pruden, Gepruil, o.;
yr.
fig. Kwade
Poverty, s. Armoede.*—,Geringhe,q, yr.
Powder, s. Poeder,, Peeijer,, scot. —,
.Buskruid. *—, Poeijer ( y our het hoar), o.
to Powder, v. a. Tot poeder maker..
Poeijeren. * Zouten , Met zone besprenkelen. * —, V. U. gemet-.'2 „Net gedruisch aankomen.
Powderbag, s. Poeierbuil ,
Powder-barrel, s. Kruitivat , o.
Powderbox, s. Poeijerdoos, yr.
Powdercart, s. Kruidwagen , tn.
Powdercase, s. Kruidhoren ,
Powderchests s. pl. lisnidki.,ten (Kis.
ten gevuld met kruid , keisteenen en dergelii ke zaken , die in brand worden geeen schip aan
stoken wanneer de
booed klampt ,) y r. meerv.
Powderhorn.
zie
Powclerflask , s.,
Powder-funnel, s. Kt uidtrechter , m.
Powderhorn, s. Krnitlizoren , o.
Powdering-tub, s. reescizkuip, o. * —,
Plaats , roar een besmette hoerenlooper
wordt behandeld, Zweetkamer , yr.
Powderink , s. Inktpoeifer,,
Powdermagazine, s. Kruidincgazijo , o.
* —, Krui dkamer , yr.
Powdermill, s. Krvidmolen 5 M.
Powdermine , s. Kruldmiin , 21141n met
(Kruidjongen , en.
kruid g evuld , sr.
Powcier.monkey,s. Gepoefferele lakei.*—,
Powdermoss, s. StuTmos , o.
Powdery tiff, s. Poevericwast in.
Powderroom s. Kruidkamer,, Yr.
Powdersail, s. Krvidkleed , o.
Povrdersugar,, s. Stamisuiker , yr.
Powder-trough, s. Kruld,')ak , m.
Powdery, adj. Stoffig,

POW()
Powdike, s. 111oerasdü.k. in.
Power, s. Gezag , o. , , y r. , Bestone, o. * —, Invioed 121., Aanzien ,
Vermogen. * , Geestvermogen, o.
Kr,. -ht. * , Leger.
71706, i, * - gemcen , Groote menigte ,
Dlabt, vr.
Powerful , adj. (Powerfull y , adv.) Per •
mogend , 111agtig, Krachtig.
Powerfulness, s. 111,-gt Sterkte , vr.
Powerless, adj. Onvermogend.
Stocm-reefc:ovw , o.
P9iiner-loom ,
PuwIciron, 5. in de wapenkunde , Schen.elerplaat , yr.
Pointer „ 5, eene dui f , Kropper.
Pox, s. Pokken vr. nieces'. Aantn. lice
beteekent altijd de Splansche pokken ,
Venuszlekte , wanncer bee zich zeif
staar , zonder hivoegsel. Ter ontler schetding hiervan noenzt men de kinderpokken
steeds Small-pox.
Poy, s. Balanceerstok (der koordendan.
sers),
to Poze, zie to Pose.
Fraam, s. Priam, ye.
Practic, adj. 1,.9 nude schrijve rs zie Practical. * —, SPENSER , Bckwarm,
Geslepen.
Practicability, s. , zie Practicableness.
BestormPracticable , adj. Doenlijk.
baar, Aanrandbaar.
Practicableness, s. Drent&kheid , Yr.
Practicably, adv. , zie Practicable.
Practical, adj. (Practically , adv.) Beetfenend,Inuitoefening, Practikaal,Werkstellig.
Practicalness, s. Werkstellighe.'d, yr.
Practice, s. Gewoonte ,Perrigting, OefeVerrignirg , Uitoejening
ning. *
Praktijk, —, Tryze van ticen. * ,
Beliandeling van ziekten. * — , Verrigsing , in het algemeen , van rat het ook
zij. een rerel der rekenk. Praktljk. * , BeLendighel d Vluglzeid, vr.
*—, veroud., List,Krijgslist,Praktifk,vr.
Practisant, s. SHAKSP., Zaakgelastigde,m.
to Practise, v. a. Oefenen , Doen. *
Beoefenen; to Be practised, Geoefend ,
Eryaren zijn. —, Door list breegen
tot lets, l'erleiden ; to—one INTo, 'ev. n. Practimend verleiden tot. *
seren. *—, List gebrniken . * Een
beroep drifven. * —, In het geheirn onderhandelen ; to — ON , UPON, a.) List
tegen, orntrent
gebruiken
den, Overhalen , Onzkoopen ; b.) Middelen beproeven artn.

PR AC
Practicer, S. Die lets oefent. *—, Practiserend gcneesl2eer,,
, ErvaPractitioner, s. Oefenaar.
I en mensch , Deskundige. *— , Practiserend geneesheer,,
Prae , zie
Pragmatic, atij. in : — snnction,Progm g
sanetie , (d. verordenirig van Ka--tiek
rel VI., wrarbij" hij de erfopyolging in
zijne staten bepaalde , yr. * zie Pragmatical.
Pragmatical , adj. (Pragmatically, adv.)
Laattlunkend , Bemeeljend , irifineuzig.
Pragmaticalness , s. Het zich ongeroepen
wengen in zaken.
Pragmatist, s. bisiz. REYNOLDS, Bemoeial ,
Prairie, s. Ultgestrekt ?,.rasveld , o.
Praise , s. Naam , Roses,
Eer,, yr.
Lof, Prijs , 111.
Reden van
vr.
to Praise, v. a. Prifzen.
, Loven.
Praiseful, adj. SIDNEY, Lofwaardig.
Praiseless, adj. Ongqi ezen , Onloelijk.
ff
Praiser, s. Pritzer,, Lover,
Praiseworthily, adv. , zie Praiseworthy.
Praiseworthiness, s. Lofwaardigheid, yr.
Praiseworthy, adj. Lopwaartlig,Lofirelijk.
Prame , s. , zie Praam.
to Prance , v. n. Steigeren, , Springen
Opspringen. *
Met staatsie rijden.
Pralen ; a.) to-ABOUT , filet scantsie verschijnen; to — OVER, Statig
rliden over.
Prancing, s. Springer? (van eeo paard), o.
to Prank , v. a. Opsieren , (i psmukken ;
70 -- UP , Optooljei2, Opsieren.
Prank , s. Schalkensti eek ,
, Guiteril,
Gr.eip , vr.
Prauker, s. Pronker
Pranking, s. Prachtige opschik m.
Prase, s, Chrysoprac,
Prason , s. Look, o. * — , een le,okaehtig
zergewas,
to Prate, v. n. & a. Praten Snappen.
Prate, s. Gesna p , 0.
Prater, s. Soapper, m.
Prating, F. Gesnap o.
Prating, adj.(Pratingly, adv. )Snapachtig.
Prattle , s. Gesrsap o.
to Prattle, v. D. Sioti,epen , Praten Kenrclen , Borten, Babbelen ; 1.) to - ON,
Voortbabbelen , Doorbabbelen ; a.) to TO 9 1.7oorbabbelen.
Prattler, s. Snapper, 177.
o.
Prattlement, s. 1-fAvr,E y , Gecna
Pratique, s. Onzgazig , no.; van hie
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Verlof tot cm gang na eene quarantaine, o.
Pravity, s. BedoiTenheid , vr.
Praxis, s. Oefening , Praktijk , yr.
to Pray, v. n. Bidden; Pray do it, Ellieve, doe het ; t.) to - AGAINST , Bidden tegen ; 2. ) to — FOR , a.) Bidden
vise ; b.) Bidden 0711 j 3.) to - To,
( Heaven FOR peace ), (Den Hemel em
vrede) bidden. * , v. a. Bidden, Sinesken ,Verzoehen.
Prayer, s. Bidder, m. *
Gebed, o.
* —, Bede , vr. , Verzoek , o.
Prayerbook , s. Gebedenboek , o.
Pray erless, adj. Niet-biddend.
Prayingly,„adv. Biddend, Smeekend.
Pre, (Latijn Prae ) boor.
to Preach, v. n. Preken.
'
Prediken; I.
to —OF , P,-eken van , Verkondzgen ; 2.)
to- TO, Pr eken voor, tot. * —, v. a.
Preken ; a.) to — DOWN , Uveren tegen;
2. ) to — UP Roemen , Verheyen , Opyij
Liefdadigheid-ze"n;toUPchariy,
prediken ; fig. to — UP one's self, Zich
verhefiren of roemen.
Preach, s. HooKr,a, Preek , yr.
Preacher, s. Preker,,
Preachership, s. Predikambt , e.
Preaching , s. Preken 9 o. *—, Preek,vr.
Preachman, s. met veracht. , Preker,,
Preachment, s. veracht. , Pi teh , yr.
Preacquaintance, s. Vroegei e kennis , i's.
Preadministration, s. Vroeger,,becturir,
to Preadmonish, v. a. Vooraf vermaizen
of' ; aden.
Preadmonition, s. Voorloopige hennisge"ring , vr,
Preamble, s. Inleiding , Voorrede , Viorappraai , vr.
to Preamble, v. n. Vool gaan. * — , v. a.
Van tens inleiding , voorrede,
eoz.
•
V001'7 ; en.
Pre ambulant , adj. Voorioop,g.
to Preambulace , v, n. Voorgaar.
Preambulation, s.CnAuc ER, zie Preamble.
Preambnlatory , adj. Voorafg.aexti.
Preambulons, adj., zee Preamhu;pr-,
Preapprehension, s. 1790roo, deel a,
Prease , 0. SPENSER , Gedra,og , o.
Preauenence, s. Regt om voor re:2' ,-nt.'er•
verhoord to worden , 0,
Prebend, o. Drimheeistlaat, , Pre' inde
y r. * sores verkeerdaliile vcos P:cbendary.
Prebendal, adj. Tot tone prebenat
moo ' code.
Prebendary, E. Dembeer , Pren/kant viz
eene hoojakei k (Cathedral), ix.
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Prebendaryship , s. Waardigheid van Pre- gaan. • — , in de scheik. , Naar den bodem werpen , Doen nederploffen; to —
bendary , y r.
Precarious, adj. ( Precariously , adv. ) On. INTO , Nederstorten in. " —, v. n.
zeker,, (als afhangend van den 3111 of Nederstorten , Nedervallen. * — , in de
het gezag van anderen ,)Onbepaald , ilp scheik. , Nederploffen. * — , ill te grooten
haast maken.
hankelijk.
Precipitate , adj. Naar beneden vallen.
Precariousness , s. Onzekerheid , yr.
* —, Overhaastig , Onbezonnen. * —,
P:ecative , adj. Smeekend.
Haastig , Driftig , Geweldig. * — , s. in
Precatory,, adj. Verzoekend.
de
scheik., Nederplofsel , Precipitant, o.
Precaution, s. Voorzorg , y r.
to Precaution , v. a. Voorafwaarschuwen. Precipitately , adj. , zie Precipitate , adj.
Precautional , Precautionary , adj. Verhoe- Precipitation , s. Nederwerpen. * —, Nederstorten , o. ' —, Groote haast, 111 . ,
dend , Voorbehoedend.
Precedaneous , adj. HALE, HAMMOND , Overhaasting. * — , in de scheik., Nederploifing , yr.
BARROW , etc. , Voorafkaande.
to Precede, v. a. Voorafgaan. * —, Door- Precipit ions , adj. bif oude schrfivers , zie
Precipitous.
gaan (in rang).
Precedence, Precedency , s. Voorafgaan, Precipitous , adj. Steil. * — , Haastig ,
o. *—, Voorrang , m., Eerste plaatc, y r. Korbatig.
Precedent, adj. Voorgaande. *—,s. lets, Precipitousness, s. Overhaasting, Onbedat vroeger heeft plaats gehad en later zonnenheid , yr.
tot voorbeeld genomen wordt , ,Vroeger Precise , adj. (Precisely , adv.) Naauwge.val van den zelfden aard, o. keurig , juist , Stip. *---, Stfil; GedwonPrecedented , adj. Door een voorbeeld ge- gen , Gemaakt.
Preciseness , s. Naauwkeurigheid, juistvettigd.
heid, yr.
Precedently , adv. Vooraf, Vroeger.
Precisian , s. DRAYTON , WATTS , BepaPrecellence , s. , zie Excellence.
ler,, Beperker. * — Gestreng waarnePrecentor,, s. Voorzanger, m.
mer,, (van tie godstlienst , enz. 5 ) as.
Precept, s. Bevel, Voorschritt , o.
Preceptial , adj. , zie Preceptive. Precisianism , s. Stiptheid, S trengheid, yr.
Prcception , S. bish. HALL , zie Precept. Precision , s. Stiptheid, luisthei'd. * — ,
Preceptive, adj. Bevelen of Voorschriften (Piste bepaling , vr.
gevende of behelzende ; — TO , Leer- Precisive , adj. difinijdend.* —, Juice bepalende.
rzam voor.
Preceptor, s. Onderwifter,Leermeester,m. to Preclude, v. a. Uitsluitend, VerhinPreceptorial , adj. Van een' onderwlizer. derend (door voorkoming); to — FROM,
Preceptory,, s. eene soort van geestelijk Uitsluiten van.
Preclusion, s. Uitsluiting, yr.
huis , 'war onderwidis gegeven word:.
Preclusive, adj. Uitsluitend ; — OF, UitPreceptress , s. Onderwlizeres, yr.
sluitend, Ontwilkend.
Pi ecession , s. Voorgaan , o.
Precinct, s. Grenspaal , on. , Greet, yr. Preclusively, adv. Met uitsluiting.
Precocious,
Precociousness, adj. ( Te)
* —, District, o.
Preciosity , S. BROWN, MOR.E , Kostbaar- vroeg rifp.
Precocity, s. (Te) vroege rijpheid, yr.
held, yr.
Precious, adj. (Preciously adv.)Kotbaar. to Precogitate , v. a. Vooraf beramen of
overdenken.
Preciousness, s. Kostbaa;heid , vr.
PrE cipe , s. _Revel tot schadevergoeding, o. Precognition , s. Voorafgaande kennis ,
Precipice , s. Steilte , y r. , .eljgrond , m. Voorkennis. * — , Kennis neming , yr.,
Precipitance, Precipitancy, s. Overhaas- Voorloopig onderzoek , Voorafgaand on.
derzoek , o.
:1%-g, vr.
Pt ecipitatit , adj. Van de hoogte nederstor- to Precompose , v. a. Vooraf zamensteltered ; — TO earth, Op de aarde ceder- len of opstellen.
Preconcett , s. Vooraf opgevat begrip,o.
s:,rten ,:. * — , Snel, Haastig.
to P,ectx , ate , v. a. (van eene steilte) to Preconceive , v. a. Vooraf begriipen ,
Ned., ri , ( rien , ilfstooten. *_, Met liver Vooraf ootdeelen.
,
.
iti, tzetten , Haast met ... maken. * —„ Preconception, s. Vooraf opgovat begrop, o.
Overhaeesten, Onbezonnen me: ... re work . to Preconcert , v. a. Vooraf beramen.
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Preconization , s. , zic Proclamation.
Precontract, s. Vroegere overeenkomst, yr.
to Precontract, v. a. Vooraf verbinden ;
to — TO, Vooraf verbinden met.* , v.
n. Vooraf overeen komen.
Precurse, s. SHAKSP., Voorloopen , o.
Precursor, s Voorlooper , Boodschapper, m.
Precursory, adj. Voorafg-aand , Voorloopig. * —, s. Inleiding ,
Predaceous, adj. Van roof levende.
Predal , adj. Roovend , Plunderend.
Predatory, adj. Roovend,Plunderend.*—,
Hongerig , Roofziek ,
to Predecease, v. a. SHAKSP. Vroeger
sterven dan.
Predeceased, adj. Vooraf overleden.
Predecessor, a. Voorganger. * , Poorouder,,
Predestinarian , s. Die de voorbeschikking
geloeft. * — , adj. Van de voorbeschikking.
to Predestinate, v. a. Voorbeschikken ,
Poorverordenen; to — TO, Vooraf be.
stemmen tot, voor, om te. * —, v. n.
DRYDEN,Aandevoorbecchikking gelooven.
Predestinate, adj. Voorbeschikt.
Predestination , s. Voorbeschikking , Poorverordening , vr. , Reuwig onveranderlijk besluit , o.
Predes r inator, s. Voorbeschikker, m. *—,
zie Predestinarian.
to Predestine, v. a. Vooraf bepalen.
p redetermination, S. Voorgaande bepaling ,
to Predetermine, v. a. Vooraf bepalen of
besluiten ; to — TO, Vooraf bepalen voor.
Predial , adj. Uit pachthoeven of land:rijen bestaande.
Predicability,, s. Iloedanigheid van te
kunnen gezegd of bevestigd worden, vr
predicable, adj. Wat van iets kan gezegd
worden. * — , s. in de logica , een der
vijf dingen , die van jets kunnen gezegd
worden, Gezegde , Predicaat, o.
Predicament, s. Klasse , y r. * — , Staat.
* — , Slechte staat to.
Predicainental , adj. Tot eene klasse behoorende.
Predicant, s. Bevestiger,, tn.
to Predicate, v. a. & v. n. Bevestigen ,
Vei zekeren.
Predicate, s. lets, dat van een subject gezegd word:, Predicaat, o.
Predication, s. Verzekering , Bevestiging,
Predicatory, adj. Bevestigend, Beslissend.
to Predict , v. a. Voorzeggen, Poorspellen.
Prediction, s. Voorspellong vr.

677
PRET)
Predictive, adj. Voorspellend; — or, Poorspellend.
Predictor, s. Vont zege.er , no.
Predigestion ,
Te vroeg geéindigde spijsvertering,
Voorliefde
, vr. ; A strong
Predilection , s.
— to polite literature , Eene sterke
de voor de fraaije letteren.
Predisponent , adj. Voorbereidend, Iletgene voorbereidt , voorloopig inrigt of geschikt maakt.
to Predispose , v. a. Vooraf in side brengen , Voorbereiden ; to — To, Voorberei.
den tot.
Predisposition, s. Voorbereiding , Poor.
loopige inrigting ,
Predominance , Predominancy, s. Overhand , Heerschappij , y r. ; — OVER, Heersclzappij over.
Predominant, adj. Heerschend , Overheer.
schend.
Predominantly, adv. , zie Prevalently.
E0 Predominate, v. n. De overhand hobben, Heerschen ; to —0V1.7.1t Heerschen
over,Overtreffen.*—,v.a.Overheerschen.
Predomination, s. Overkeersching , yr.,
Meerdel e invloed, nz.
to Preelect , v. a. Vooraf verkiezen.
Preelection , s. Voorvet kiezing ,
Preeminence, s. Verhevenheid ,
tmuntendheid , vr. ; — ABOVE, OVER, TO,
MeerderheidofUitstekendheidboven.*—,
Voorrang , ns. *—, Overmagt, y r. , Overwigt , 0.
Preeminent, adj. Verheven , Uitmuntend
(boven anderen).
Preeminently, adv. Uitstekend.
Preemption, s. Regt van voorkoop , o.,
Voorkoop , m.
Preen, s. Lakenbereidersgafel ,
to Preen, v. a. Schikken , (gelijk de vo.
gels de veiren ofvlerken doen , om met to
meet- gemak to kunnen vliegen ,) Netten.
to Preengage , v. a. Vooraf verbinden.
Preengagement , s. Voorafgaande verbindtenis , yr.
to Preestablish, v. a. Vooraf vaststellen.
Preestablishment s. Voorafgaande vast.
stelling , yr.
to Preexamine , v. a. Vooraf onderzoeken.
Preexamination, s. Voorafgaand older.
zoek, o.
to Preexist, v. n. Vooraf bestaan.
Preexistence , s. Vroeger bestaan ;— To,
Bestaan voor, o. * —, Bestaan der zie 1
voor het ligchaam, o.
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Preexistent , adj. Vroeger bestaand; -TO,
Bestaande voor.
Preexistitnation, s. Vroegere achting, yr.
Preexpectation , s. Vroegere verwachting , yr.
Preface , s. Voorrede, yr.
to Preface , v. n. lets vooraf zeggen. *—,
v. a. Vooraf zeggen. *—, Van eene voorredo voorzien.
Prefacer, s. SehrtYver eener voorrede ,
Prefatory, adj. Bij wilze van voorrede ,
Inleidend,
Prefect, s. Bevelhebber, Bestuuricr. *—
Stadhouder,, Gouverneur, m.
Prefecture, s. Ambt van eenen prefect, o.
to Prefer, v. a. Den voorrang seven,
Verkiezen ; to -ABOVE, BEFORE, TO,
Verkiezen boven, De voorkeur geven beBevorderen, Verheffen ; toten. *
TO, Bevorderen of Verheffen tot. * —,
Plegtig aanbieden of voorstellen, Voordragen.
Preferable, adj. Verkiesel0;— TO , Perkieselo,k boven.
Preferableness, s. Toestand von lets, dat
verkieseljtker is, m., kie.,eliikheid, yr.
Preferably, adv. Bij voorkeur; — TO,
Verkieselijk boven, Boven.
ABOVE,
Preference, s. Voorkeur, y r. ;
BEFORE, TO, Voorkeur boven.
Preferment, s. veroud., Ve; kiezing ,Voorthans , Bevordering, Ver*
beer ,
heifing tot cocoa hoogeren stand, yr.
Voerdeelige
post, rn.
*
Preferrer s. Die den voorrang of de voorbeer geeft.
to Prefigurate, v. a. Vooraf vertoonen.
Prefiguration, s. Voorafgaande vertoofling , yr.
Prefigurative, adj. Vooraf voorstellend.
to Prefigure, zie Prefigurate.
to Prefine , v. a. weinig gebruik. Vooraf
bepalen.
Prefinition , s. Voorafgaande bepaling, yr.
to Prefix , v. a. Vooraf bepalen of vaststellen. —, Poor iets anders plaatsen;
CO - TO , a.) Plaatsen voor; b.) Van
voren hechten aan.
Prefix, s. Voorvoegsel , o.
Prefixion , s. Voorafgaande bepaling.*—,
Voorplaatsing, Vooraanhechting , yr.
to Preform , v. a. SnAKSP., Voorafvormen.
Prefulgency,, s. Meerdere helderheid, yr.
Pregnance , s. veroud., zie Pregnancy.
" — , Vindingrilkheid , yr.
Pregnancy, s. Zwangerheid , Zwangerschap. *—,Vruchtbaarheid , (van geest,)
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Scherpzinnigheid , Vindingrtikhe!d , yr.
Pregnant , adj. Zit anger ; -WITH, Zwanger van. *—, Vruc:itbaar. *—, Scher
zinnig. *
Gswigtig Bondig.
Pregnantly, adv. Vruchtbaar.*—, Kiaar,
DuideLgk.
to Pregravate , v. a. bish. HALL , Nederdrukken.
Pregustation , s. Voorafgaande proeving ,
y r. , Voorproef, es.
Prehensile , adj. Grfjpend.
Prehension, s. GrU'pen , Patten, a.
to Prejudge, v a. Vooraf oordeelen of
veroordeelen.
Prejudgement, S. Voorloopig oordeel, Poorafgaand cot dee/ , Vooroordeel , o.
Prejudicacy,, s. BLOUNT , 16;6, Pooroordeel , o.
to Prejudicate , v. a.
n. Vooraf oordeelen of veroordeelen.
Prejudicate, adj. Zonder onderzoelegedaan.
* — , Bevooroordeeld.
Prejudication , s. Vooraf oordeelen of veroordeelen , o.
Prejudice , s.. Vooroordeel , o. , Vooringenomenheid , y r.; I.) — AGAINST , Vooroordeel tegen ; 2.) - FOR , Ykoringenomenheid met. Aaiun. Sommigen hebben ,
in plaats van against , to gebezigd, hetwelk door JOHNSON words afgekeurd.
Nadeel , o., Schade , yr.
to Prejudice, v. a. Vooroordeelen inboezemen (tegen iemand of lets), Poorinnemen , Beroorooroordeeld makers ; to AGAIN,T Voorinnemen tegen, Wantrou, Door -00 0rwen inboezemen tegen. *
oordielen verhinderen. "
, Schelde of
Waded,' toebrenge,n, Sehadeluk zfin.
Prejudiced, adj. Bevooroordeeld.
Prejudicial, adj. Bevooroordeeld. *
,
Door vooroordeelen verhinderend. ,
Strijdig. * —, Nadeelig, Sehadelij k ; TO , a.)Strijdig met ; b.) Nadeelig voor.
Prejudicialness, s. Schadelij k.heid , yr.
Prelacy, s. Pi elaatschap, o., IVaardigheld van prelaat. * — , Bisavioppekiko
waardigheid , y r. *
Bisschopdom , 5.,
Bisschoppen ,
meerv.
Prelate, s. Prelaat , Geestelae van hoogen rang, (zelden beneden bisschop ,) in.
Prelateship , s. Prelaatschap , o.
Prelatic, Prelatical, adj. Tot eenen prelaat behoorende.
Prelatically,adv.filet opzigt tot de prel wen.
Prelation , s. Voorkeur, yr., Voorrang, re.
Prelatist , s. Voorstander van het prelaatschap , Prelatist , rn.
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Prelature, s. Traardigheid van prelezat,vr.
Prelaty, s. MILTON, zie Episcopacy.
to Prelect , v. n. Eene voorlezing louden;
to -ON, UPON, Lezen over.
Prelection , s. Voorlezing , yr.
Prelector, s. Vooriezer , m.
Prelibation , s. Voorsmaak, m.
Preliminary, adj. Voorafgaand, Voorloo*
s. lzetgene eene onderhande•
ling vooraf goat, Prelims.," aire vr.; A
, Eon voorbereidsel tot.
—
Prelude, s. Voorspel , Preludium, o. *
inleidiug, y r. ; — TO , a.) Voorspel van;
h.) Inleiding tot.
to Prelude, v. a. Als eene inleiding voorafgaan , Als inleiding tot of Als voorspcl
van voordragen. v. D. De inleiding
of voorberezding maken, voordragen ;
to —TO, Zich voorbereiden vow.
Preluder, s. Speler van een preludium ,
Preludious, adj. Voorafgaand ; It was
only — TO a greater combat, Het was
slechts het voorspel van een' grooteren
strife!.
Preludium, s. Voorspel , o.
Prelusive, adj. Voorafgaand, Tot y ourOpel dienende.
Prelusory,, adj. Inleidend , Als inielding
dienende.
Premature, adj. (Prematurely, adv.) Ontffifig , Te vroeg rijp. * — , Voorbarig ,
Te vroeg gezegd of gedaan.
Prematureness, Prematurity,,s. Ontijdig.
held , Voorbarighei d , vr.
to Premeditate, v. a. & v. n. Vooraf beramen of bedenkeu.
Premeditate , adj. BARROW, zie Prcmedictated.
Premeditately, adv. Met voorelacht , Met
voorbedachten rade.
Premeditation , s. Voorafgaande beraming,
Voordacht , yr.
to Premeri:, v. a. Moral' verdienen ; to
—much OF one, Zich voorafverdienstelijk bij iemand maken.
Premices, s. pl. DRYDEN , Eerste vruchten , Eerstelingen, vs-. 7111 v.
Premier, adj. Eerste , Aanzienlijkste. * —,
e. Eerste staatsdienaar,, Eerste minister ,
to Premise, v. a. SHAKSP. Voorz,sit zenden. — thans, Vooraf listen gaan ,
Vooraf verklaren of y ou, stelien. (Aaniri.
Bij SWIFT vindt men to Premise WITH,
alsof het een v. n. ware.) *—, praemissen stellen.
Premises, s. pl. Vooraf gemaakte of be-
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rgaan,
wezene stellinge,t , yr. meerv. ,
, o. , Prae&issen,
sneers'. *
Huffs met zijn toebehooren , o. ; ook :
Landersjen
Gebouwen , 0. meerv. *
vr. meerv.
Premiss, s. WATTS, WHATELY , 1327,
Voorafgaande Stelling , yr.
Premium, s. Premie , (d. sons , die bej
eene lecning enz. &oven de gewons
winst wordt gegeven).*—, Belooning, yr,
to Premonisii, v. a. Vooraf vermanen of
waarschuwen.
Premonisllinent, s. Voorafgaande onderrigting , yr.
Premonition „ r Voorafgaand berigt , o. ,
ll'Itsrschuring , vr.
Premonitory, adj. Vooraf radcnd of her,
lime; end.
Premoustrant, s. naam van zekeren
mossisik.
to Premonstrate, v. a. Vooraf toonen.
Premonstradon, s. Voorafgaand toonen, o.
Premunire , s. in de Romeinsche wetten ,
Geschrift , dat eene gevangenzetting of
verbeurte vaa goederen behelst.*—, Doze straf zclye ;
Verlegenheid , yr.
to Premuuite , v. a. Voorzien tegen tegensverpzngen.
Premunition, S. Voorziening , vr.
Premonitory, adj. Eene straf bepalende ,
die men zich op den hats kat; haien.
Prenomen , s. Voornaam , Doopnaam ,
to Prenominate, v. a. Vooraf benoemen.
Prenominate , adj. SHAKSP. Voosnoernd.
PrenominaLion, s. Regt em eerst benoemd
to worden , o.
Prenotion, s. Yborwetensclzap , vr.
Prensation, S. BARROW, Bemagtiging, yr.
Prentice, s. Leerling Leerjongen (in
eenig beroep),
, zie Apprentice.
Prenciceship, s. Dienst van eessen lees:fongen ,
zie Apprenticeship.
Prenunciation,s. Voot afverkondiging, Yr.
to Preobtain , v. a. Vooraf veartigen of
verwerven.
Preoccupancy, s. Voorafgaande of Vraogere bezitneming yr.
to Preoccupate , v. a. Vooraf in bezit
semen. Voor of Tegen iernand . of
iets innemen , Net vooroordeelen vervullen , Bevooroordeeld maken.
Preoccupation, s. Vt-oegere bezitneming.
* —, Vooringenomenheid. * , Voorinneming , vr.
to Preuccupy v. a. Vooraf in bezit nomen. —, Voor of Tegen remand open
innemen zie to Preoccupate.
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to Preominate, v. a. Voorspellen (door
rborteekenen).
Preopinion, s. Vooraf gevormd gevoelen,
Vooroordeel , o.
Preoption, s. norkeur, yr., Regt om
eerst te kiezen, o.
*
to Preordain, v. a. Vooraf bevelen , Poorbeschikken.
Preordinance , s. SHAKSP. Eerste besluit , o.
Preordinate, ads. Vooraf bepaald, Voorbeschikt.
Preordination, s. Voorafgaand ofirroeger
bevel, o.
Preparate, adj. veroud., Voorbereid.
Preparation, s, Voorbereiding, yr.; F . R Voorbereiding tot.*—, Toebereidselen,o.mrv.Voorafgaandemaatregelen,m.
weerv. *—,Ceremonie ,Plegtigheid.*—,
bij oude schriivers , Bekwaarnheid, yr.
Preparative, adj. .Voarbereidend, ToebeTO Voorbereidend tot.*—,
reidend;
s. Voorbereidsel, a.; — TO, Voorbereiding tot.
Preparatively, adv. Bij wijze van roorbereiding.
Preparatory, adj. Vooraf noodig. *
Voorbereidend, Voordoopig ;— TO, Poorbereidend tat.
to Prepare, v. a. Voorbereiden , Vooraf
gereed waken. * Toebereiden , Geschikt of Bekwaam waken. *
ken. * — , Klaar waken , In orde,brengen; I.) to - FOR , Gereed waken voor;
2.) tO - TO, Bereiden 'poor. Aanm. Die
to schijnt te verouderen. *—, v. n. Toebereidselen waken. * Mlles in orde
brengen. * — , Zich voorbereiden ; I.)
to — FOR , a.) Zich gereed waken voor;
b.) Toebereidselen waken voor of tot ;
2.) to— TO , Zich gereed waken ow te.
Prepare, s. SHAKSP., zie Preparation.
Preparedly , adv. In gereedheid.
Preparedness, s. Gereedheid; — FOR,
Gereedheid voor.
Prepares, s. Die ofDat voorbereidt , Poorbereider , Bereider, m.; — FOR , Bereider voor.
to Prepense , v. a. & n. ELTOT , SPENSER,
Vooraf overleggen.
Prepense, adj. Voorbedacht.
Prepollence , Prepollency,, s. Overtnagt,
o., Meerderheid, yr.
Prepol I ent , adj. Overheerschend ,zie Predominant.
to Preponder, v. a, & a. buiten gebruik,
zie to Preponderate.
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Preponderance, Preponderancy, s. Zwaardere weging , y r, Overwigt, o.
Preponderant, adj. awarder wegend.
to Preponderate, v. a. & v. n. Zwaarder
wegen ; to - WITH one, Zwaarder we, Meer invloed
gen bij iemand. *
hebben.
Preponderation, s. Overwigt, o., Overweging, Zwaarderweging , yr.
to Prepose, v. a. BEDWELL 1615 , Poorstellen
Preposition, s. in de spraakk., Voorzetsel , a.
Prepositive, adj. Voorgeplaatst ,Vooraanstaand. *—, s. Vooraan geplaatst woord,
Voorvoegsel, a.
Prepositor, s. Scholier, wake door den
meester is aangesteld , ow over andoren
het opzigt te hebben, Olziener,, tn.
Prepositure , s., zie Provostship.
to Prepossess, v. a. Vroeger bezitten of
in bezitnemen. *--, Voorinnemen, Vooroordeelen inboezernen; to---WITH, Poorinnemen tegen—
Prepossessing , s. Vroeger bezit, o. *
Voorinnetning , Vooringenowenheid , yr.,
Vooroordeel, o.
Prepossessor,, s. Vroegere bezitter, w.
Preposterous, adj. (Preposterously, adv.)
Omgekeerd, Verkeerd, Her achterste
Verkeerd , Onvoor, Averegtsch. *
gerijrnd , D,vars. * , Dwaas.
Preposterousness, s. Verkeerdheid. *
Ongerijmdheid, yr.
Prepotency,, a. weinig gebruik. , Overwage, yr.
Prepotent , adj. Zeer magtig.
Prepuce, s. Voorhuid, yr.
Preremote , adj. Lang verleden.
to Perequire, v. a. Vooraf eischen of vorderen ; to — TO , Vooraf vorderen voor.
Prerequisite, adj. Vooraf noodig. *—, s.
lets, dat vooraf noodig is.
Prerogative , s. Voorregt ,o.; a.)-- oven,
Voorregt boven; 2.) - To, Voorregt
ons te.
Prerogative-court, s. Geregt van den aartsbisschop van Canterbury, voor hetwelk
zaken betreffende testarnenten behandeld
worden, o.
Prerogatived , adj. Bevoorregt.
Presage, s. Voorteeken, o., Voorspelling , yr.
to Presage, v. a. Voorspellen. *—, Poor.
beduiden. Boo DRYDEN komt bee
als v. n. met of voor to -OF a thing.
Presageful, adj. Vol voorteekenen.
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Presagement , s. Voorspelling, vr. *
Voorteeken, 0.
Presager, s. Die of Dat voorspelt. *
Voorzegger, Project , tn.
Presbyter, s. Odder ling. * — , Priester.
* — , Presbyteriaan,
Presbyterial, adj. , zie Presbyterian, adj.
Presb y terian, adj. Presbyteriaansch. *—,
s. Presbyteriaan ,
Presbyterianism , s. Presbyteriaansche
leer, yr.
Presbytery, s. Kerkeiiike regering van
ouderlingen, die leeken zsjn, yr.
Prescience, s. Voorwetensclzap, Voorkennis ,
Voorgevoel , o.
Prescient, adj. Vuorafwetend , Waarzeggend.
Prescious , adj. Eene vosrkennis hebbende.
to Prescind , v. a. Afsnijden , Afkorten;
to - FROM, Afsnfiden van.
Prescindent, adj. Afsnijdend, Afkortend.
to Prescribe , v. a. Voorsehrijven ; to
one, Iemand voorschriiven. *—, v. -TO n.
Verordenen Bepalen ,Wetten voorschrijyen. * —, in de regtsgel., Eene gewoonte
tot eene wet waken; I. ) to- AGAINST
an action, Tegen een pieces verjaring
aanvoeren ; 2. ) to - FOR, a.) Voorscht iiyen voor; b.) Uit boo fde van veeljarig
bezit aanspraak waken op ; 3.) to-To,
Wetten voorschrtiven can; 4.) to—UPON,
Invloed hebben op. * —,Geneesmiddelen
voorschrotven.
Prescriber, s. Vonrschrilyer, tn.
Prescript , adj. Voorgeschreven. * — , s.
Voorschri ft. *
weleer, Recept, o.
Prescription, s. Gewoonte, die de kracht
van wet heeft, Verjaring , y r. *---, Recept, o. *
, veroud., Verordening, yr.
Prescriptive, adj.: — right, Verjaard
regt , o. (yr.
Preseance , s. CA REIT, ' tsgo, Voorzitting,
Presence , s. Tegenwoordigheid, yr.,
za'frj, o. *
Opwachting hi) een'
persoon. * Verzamelde menigte , die hare oplrachting bij een' aanzienlijken pet soon maakt. * • -, Houding.
* — Zaal der opwachting van een ho f,
Andientiezatzl. * — , Vaardigheid,
Vlughei d, Gereedheid, vr. ; — of mind,
Tegenwoordigheid van geese , yr.
Presencechamber, Presenceroom , s. Andientiezaal , yr.
Presensation , s. Voorafgaande of Vroegere
gewaarwording , yr.
Presension , s. Voorgevoel , o.
Present, adj. Tegenwoordig , Aanwezig.
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Snel werkend. —, Aandachtig;
I.) - AT , 7 egenwoot dig bid; ) - TO,
Ilulpvaardig of Gunrtii aan. * , s.
ns. ; At — , Thans.
Tegenwoerdige
to Present, v.
Voorstellen. *—, Aanbieden. * — Beschenken, Begiftigen.
,• Voorstellen ( tot eene kerkellike
waardigheid). * — , Aanbrengen ( voor
een geregeshof). * — , Presenteren ( eels
geweer); 1.) to — a thing To one , Iemand jets aanbieden ; to — one TO , Iemand voorstellen tot (eene plants); 2. )
to —one WITH a thin', Iemand jets ten
geschenke geven, Iemand iets vereeren
of schenken.
Present, s. Gecchenk , o.; to Make one a
- OF a thing, Iemand lets ten geschenke
zie Presents.
geven. *
Presentable, adj. Irat men aanbieden,
enz. keen.
Presen r aneous , adj. Onmiddelliik.
Presentation , s. Voorstelling. *—, Voorstelling tot een geesteIljk ambt,yr.*—,
some ten enregte voor Presension.
P resentative , adj. Voorstelbaar.
Presentee, s. Voorgesteld predikant,
Presenter, s. Ge-)er. * — , Voorsteiler,,
enz.,
Presential , adj. Tegenwoordigheid coderstellende.
Presentiality,, s. Tegenwoordigheid, yr.
Presentially,, adv. Met het begtip van
tegehwoordigheid.
to Presentiate , v. a. Vertcgenwoordigen.
Presentific , acj. MORE, 16 3 3, Vertegenwoordigend.
Presently , adv. veroud., Thans, Tegenwoordig. * — , thans, Dadelijk, Aanstonds.
Presentment, s. Aanbieden, o. *—, Annbieding , y r., Aanbod, o.*—, Aanklagt
aan een geregtshof, door de ledetz of dienaren van het geregt zelven , om tens
misdaad to onderzoeken , yr.
Presentness, s. CLARENDON, Tegenwoordigheid van geese, yr.
als
Presents, s. pl. , zie Present. *
By these —, Door deze letteren , Hierdoor, lilies dozen.
Preservable, adj. Bewaarbaar,, Behoudbaar.
Preservation, s. Bewaring, yr. *—, Bebond, o.; — of one's self, Zelfbehoud ;
- FROM , Bewaring of Behoctling voor.
Preservative, adj. Bewarend, Behoudend,
Behoedend. *—, s. Behoedmiddel , o.
Preserva tory , adj. , zie Preservative, adj.
*
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to Preserve, v. a. Bewaren Behoeden;
to - FROM, Bewaren of Behoeden voor.
*
Inleggen Inmaken, Confijten.
Preserve , s. Ingemaakte yruchten , Con.
flturen , yr. tneery.
Wildbaan , yr.
Preserver, s. Bewaarder,, m. * —, Die
vruchten inlegt.
to Preside , v. n. Voorzitten; to OVER,
Gesteld zijn over.
Presidency, s. Paorzitterschap , o. * —,
gedurende welken men voorzitter is,
Voorzitterschap , o.
President, s. Voorzitter. * — , Stadhouder,, m., Opperhoofd , a.
Presidential , adj. Voorzittend, Besturend;
fig. Beschermend , Bescherm.... * ,
Van den president.
Presidentship, s. Voorzitterschap, o.
Presidial, adj. Een garnizoen hebbende.
Presidiary, adj. , zie Presidial. *
Be.
trekkelük een garnizoen.
Presignification , s. Voorafgaane kennis.
geving, yr.
to Presignify, v. a. Vooraf kennis van
• geven.
to Press, v. a. Persen, Uitpersen, Uitdrukken. — , Kwellen , Last ig yallen ,
Stork verzoeken. * —, Aanzetten, Dringen. * Hevig aandoen, *—,Opdringen , Intrenten. * —, 0 mhelzen, Drukken , Sluiten. *
Drukken, Zwaar op
•
liggen. * —, Pressen (tot de kro:igsdienst) ; I.) to - AGAINST, Drukken
tegen ; 2.) tO - BY, Drukken door (mid.
del van); 3.) to --DOWN, Nederdrukken ; 4.) to — IN, Drukken in ; 5.) to
—INTO, a.) Dringen in; b.) Uitdruk.
ken of Uitper;en in ; 6.) to — OUT , Uitdrukken , Ultpersen ; 7.) to — To , a.)
Drukken aan; b.) Dringen on; te ; 8. )
to — a thing UPON one , Iemand iets
apdringen ; 9 ) to — WITH , Dringen
met. * —, v. n. Drukken. *—, Met ijver to
work gaan ; r.) Something pressed AGAINST rny.side , Er drukte lets tegen
totijne zijde ; 2.) to - FOR, Zich beijveren am; 3.) tO - FORWARD, Voorwaarts dringen (tot, TO ); 4.) tO-IN
ilandringen, Aanrukken ; 5 ) tO-ON,
Voortdringen ; 6.) to - ONWARD, Voortspoeden ; 7 .) tO - TOWARD , Voortdringen naar ; 8.) to — UPON, a.) Aandringen op ; b.) Inbreuk ma e en op ; c.)
Dringen, Van nabij vervolgen.
Press, s. Pers , yr. * — , Gedrang, o.
(Aanm. Doze beteek. begint te verouderen.) * , llevige neiging. *—,Kas,
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Kost. * —, Pressing (voor den krt7gtdienst), yr.
Pressbed, s. Kastbed , (d. eene kast ,
welke des avonds tot eeneslaapstedewordi
ingerigt ,) o.
Presser, s. Perser,
Pressgang, s. Wervers voor de krilgsdienst , m. meerv., Presgang , vs.
Pressing, adj. Dringend.
Pressing-iron , s. Persezer,, a.
Pressingly, adv. Dringend. * , Ga.
drongen Digt.
Pression , s. Persing , Drukking, yr.
Pressitant, adj. MORE, Drukkend, Zwaar,
Pressly,, adv. B. JoNsoN , Nadrukkeligl.
Pressman s. Presser. *
, Drukker,
(Ilij, die aan de drukpers staat,) m..
Pressmoney,, s. Handgeld (aan eenen gopresten kriigsman gegeven), o.
Pressroom, s. Drukkerij , (d. 1. plants,
waar de persen stunts,) yr.
Press-stick, s. Persboom , M.
Press-stone, s. in drukkerfien, Persfondament , o.
Pressure, s. Drukking Persing. * ,
Onderdrukking , yr., Geweld , o. *
Druk, on, Aanm. De twee laatstebeteekenissen beginnen to verouderen.
Presswork, s. Drukwerk, Gedrukt, a.
Prest, adj. veroud. Gereed; oak Net.
*
s. veroud., Gereed geld, o. ; van
bier; Leening, yr.
Prester,, s. Vurige straal, m:
Prestigation , a. Bedrog, o. *
, Gooehelarij, yr.
Prestiges, s. pl. Goochelarij,
Bedrog,
o., Blisleiding, yr.
Prestigiator , s. Bedrieger, Goochelaar,m.
Prestigiatory , adj. Goochelachtig ; —
trick , Goochelarti, yr.
Prestigious, adj. Goochelachtig, Begoochelend , Bedriegelüle , Misleidend.
Presto, adv. Nabij.
Prestriction s. MILTON, Verblinding.
* —, Zwakheid of Donkerheid van gezigt , yr.
Presumable , adj. Vermoedelijk,
Presumably, adv. Zonder onderzoek.
to Presume, v. a. Vooronderstellen, I1"isnen, Gissen, Vermoeden. * , v. n.
Zich yermeten, Het wagon, Zich verstouten Zich aanmatigen; I.) tO-OF
Vertrouwen op; (Aanm. Dit gebruik
wordt afkekeurd;) 2.) to — ON, Vertroup
wen op , Onderstellen ; 3.) to - UPON ,
a.) Zich verhoovaardigen op; b.) Vertrouwen op, Vooronderstellen.

PP ESU
Presumer, s. Die vermoedt. * —, Die
zich veel aanmatigt,Perwaand mensch,m.
Presumption, s. Vooronderstelling. • —,
Groote waarschijniijkheid. * — , Aanmatiging, Verwaandheid , Verne
yr. * Vertrouwen (op iets vooronderstelds), o.; — UPON this aid , Vertrouwen op deze hulp.
Presumptive, adj. Voorondersteld. * ,
Yermoedela, Waarschijnifik.* , Verwaand , Verwetel.
Presumptively , adv. Vermoedeliik.
Presumptuous, adj. Verwaand , Onbeschaamd , Stout. * —, Vermetel.
Presumptuously, ad v. Yerwaand.
tnetel.
Presumptuousness, s. Verwaandheid.*—,
Vermetelheid , yr.
Presupposal, s. Vooraf gemaakte vooronderstelling , yr.
to Presuppose, v. a. Vooraf vooronderstellen.
Presupposition ,s. Vroeger gemaakte vooronderstelling , yr.
Presurmise, s. Yr oeger opgevat vermoeden , o.
Pretence, s. Voorwendsel, o., Schijn,in.
*
Janmatiging. * — , ilansprauk.
• —, Bedreiging , yr.; I.) A — OF, Een
schiin van ; 2.) A—TO a right, Eene
aanspraak op ten regt. * SHAKSP.
Bedreiging, yr.
to Pretend, v. a. DRYDEN , Uitstrekken.
*
Voorwenden, Voorgeven, Wanen.
*---, Veinzen.*—, weinig gebruik., Annsh rank maken. • —, v. n. Voorgeven ,
Meenen, Wanen. * Aanspraak shaken; to — TO, a.) Aanspraak maken
op ; b.) Zich in staat achten om te, Zich
vermeten te.
Pretended, adj. Gewaand, Voorgewend.
Pretendedly, adv. Gelifk men meent,Volgene voorgeven.
Pretender, s. Voorwender. * , Aanspraakmaker,m.; A — TO good sense, Iewand , die op gezond verstand aanspraak
waakt ; There are many pretenders TO
this place, Er ziin vele sollicitanten naar
deze plants. * , Icn2and , die aanspraak
op de kroon maakt ,(doch door de wetten
daarvan uitgesloten wordt,) P retendent , on.
Pretendingly,, adv. Op eene verwaande
wijze.
Pretensed , adj., zie Pretended, Feigned.
Pretension, s. Voorgeving. * — , Aanspraak , yr.
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Pretentative adj. Vooraf beproefd bunnende worden.
Preterimperfect, adj. in de spraakk.
Diet geheel verleden, Onvolmaakt verleden.
Preterit , adj. Verlaen. •
, s. Verieden tijd,
Preterition , s. Voorajgaan , o.
Preteritness, s. Fe; leden scant , tn.
Preterlapsed , adj. Verleden , Verstreken.
Preterlegal, adj. Str(jdig met de wet.
Pretermission , s. Weglating , yr.
to Pretermit, v. a. Weglaten, Uitlaten.
Preternatural, adj. Onnatuurlijk , Ongeregeld.
Preternaturality, s., zie het meer gebruikelije Preternaturalness.
Preternaturally , adv. , zie Preternatural.
Preternaturalness, s. 0 unatutirlifizheitl,vr.
Preterperfect , adj. in de spraakk. , Geheel verleden.
Preterpluperfect , adj. in de spraakk,
Verleden voor tenets anderen verledenen
tij d , Meer dan volmaakt verleden.
to Pretex, v. a. ED WARDS 1747, Bewimpelen.
Pretext, s. Voorwendsel , o. , Schijn , M.;
I.) - OF , Voorwendsel van; 2.) - TO,
Voorwendsel om te.
Pretor, s. bil de Rom., Regter, Pretor.
nu somtficls,Mayor, Judge, Chancellor.
Preeorial, adj. Door den pretor gegeven.
Pretorian, adj. RegterlÜk.
Pretorship , s. Pretorschap, o.
Prettily, adv. Aardig , Lief, Net.
Prettiness, s. Schoonheid , Fraalheid, yr.
Pretty, adj. School;, Final,
, Be, Aangenaam; A — girl, Een
schoon ineisje ; A — thing, indeed ! , Das
is wat wools * —, adv. Tamelij k, Nies
zeer,,
to Prevail, v. n. Invloed hebben. *
De overhand hebben, Heerschen. * ,
De overhand krijgen , Ingebruik komen;
I.) to - AGAINST, Overwissnen; (Aanm.
Het gebruik van to Prevail AGAINST
schijut verouderd ;) 2.) to ON, OVER,
UPON , a.) Ovetwinneu; b.) Bewegen ;
3.) to - WIT II , a.) Invloed hebben op;
b.) Bewegen.
Prevailing, adj. Veel invloed hebbende,
Hcerschend.
Prevailment, s. SHAKSP. zie Prevalence.
Prevalence, Prevalency, s. Overhand ,
y r., Mee,rdere invloed , , Beersching , yr.
Prevalent, adj. (Prevalently , adv.) Over-
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winnend, Magtig , Krachtig. *
,
Heerschend.
to Prevaricate , v. n. Tr ouweloos of Valsch
handelen , Het met beide partajen houden, Draaijen; He prevaricates WITH
his own understanding, Hij handelt trouweloos omtrent zijn elgen verstand ; Do
not — thus WITH me , Handel niet zoo
trouweloos jegens mij. * —, v. a. veroud., Verdraaijen, J'erkeerd uitleggen.
Prevarication , s. Bedriegeliikehanaelwijze , Yr. * — , to regten, zie Collusion.
Prevalicator, s. Draafjer ,Verrader.*—,
aan de hoogeschool to Cambridge, Een,
die verkozen word: , om, bit eene promotie , op de candidaten eene spottende
redevoering te houden.
to Prevene, v. a. PHILIPS, Voorkomen,
Verhinderen.
Prevenient, adj. Voorgaande, Voorkomende.
to Prevent, v. a. Vooruit gaan, Den weg
banen. *
, Voorgaan. * — , Vooraf
onderrigten of kennis geven. Voorkomen, Beletten, Verhinderen ; to —
one FROM (going), lemand verhinderen
to (gaa14). Aanm. Slechts de laatste
beteek. is in algemeen gebrui,% *—, v. n.
veroud., Te vroeg kornen.
Preventable , adj. Vei hinderbaar.
Preventer, s. Voorkomer, Verhinderaar.
*—, veroud. , Die vroeger komt , tn. *—,
s—, scheepsw. , Petdoen, Borgtouw , o.,
Borg, in.
Preventer-backstayl, s. Loozeperdoen, o.
Preventer-bolt, s. Puttingbout, m.
Preventer-brace, s. Borg op de bras!en, m.
Preventer-cross-tree. s. Stopsaling
Preventer-leech-line, s. in: — of the
top-sails, Smeergording , vr.
Preventer-lift, s. Looze toppenant , m.
Preventer-plate, s. Kapplaat , vr.
Preventer-rigging, s. Waarloostuig, o.
Preventer-rope,? s. Borg, Ophouder, m.
Preventer-sheets, F. pl. Borg op het
want, in.
Preventer-shrouds, s. pl. Borg op het
want,
Preventer-spring-stay, s. Looze spring:
stag,
Preventer-stay, s. Looze stag,
Preventer stay-tackle. s. Lijn op den loozen stag, Vi.
Preventer-strap, s. Borgstrop, tn.
Preventer-top-rope, s. Hulpstengewindreep , 111.
Prevention, s. veroud., Voorgaan, o.*—,
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Voorafgaande verwittiging.*—, veroud.,
Vet hindering, vr.
Preventional, adj. Als verhoedingsn2iddel , Strekkende om to verhoeden.
Preventive, adj. Dienende om voor te
komen, te verhinderen; — OF disease,
Ziekte voorkomende. *
,s. Voot behoed.
751 iddel, Tegengift , o•
Preventively, adv. Uit voorzigtigheid.
Previous, adj. Voorloopig, Voorafgaande;
- TO the storm , Voor den storm, Den
storm voorafgaande.
Previously, adv. Vooraf.
Previousness, s. Voorloopigheid , yr.
to Prewarn, v. n. Voorafiets kwaads aanduiden , zie to Forewarn.
Prevision, s. Vooruitzien, o.
Prey , s. Prooi, vr., Roof, tn.; Beast or
Animal of —, Roofdier, n.*—, Buit,
to Prey, v. n. Buit zoeken, Azen ; to
- ON, UPON, a.) Plzen op ; b.) Verslinden; c.) Rooven, Wegnemen; d.)
Verteren.
Preyer, s. Roover, Plunderaar,Verslin.
der , in.
Priapism , s. Onnatuurlijke spanning der
mannelij ke roede, yr.
Price, s. Prü.s, m., Waarde. *
Be/coning, y r., Loon, m. en o.
to Price , v. a. veroud., Betalen. *
thans, Schatten, JVaarderen.
Price-courant, s. Prijskrant , yr.
Priceless, adj. Schatbaar. *
, Zonder
waarde„
to Prick, v. a. Prikken, Steken. * — ,
Opsteken, Spitsen. * Opzetten. *—,
Op noten zetten. *—, Aansporen, Aan*
, Vernagelen (een paard).
*-, Zuur maken.*----,Onderschuiven.*—,
Het spoor volgen. *
Diep bedroeven;
to—the chart, Het bestek opzetten; I.)
to INTO, Steken in; 2.) to - OFF ,
Voortduwen, Aansporen; 3.) to — ON ,
a.) Sicken aan (een spit); b.) Aanspo.
ren, Aanzetten, ilandivven, Aanporren ; 4.) to — v one's ears, a.) Zijne
ooren opsteken; b.) Toeluisteren; 5.) to
- WITH , Prikken of Steken met. *--,
v. n. Op het spoor kurnen. *—,' Hi* oude
schrtivers , Doelen, glikken; ook:Zici?
optooüen.
Prick, s. Punt, y r., Prikkel , m., Puntig werktuig, o., Els, y r. *—, Doren, tn.
* JVroeging. vr. * Wit,(1vaarop
men schiet). *—, Spoor (van eon' haas ),o.
Prick-eared, adj. Voorbarig.
Pricker, s. Scherp werktuig, o.
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Pricket , B. Hert in het tweeds jaar,, o.
Pricking, s. Steking , yr.
Prickle, s. Stefrel , (d. 1. doorn , welke
nit de schors groeit ,)
, Scherpe
punt , vr. , Puntje , 0.
, veroud. ,
Doornen mandje , o.
Prickle-back s. Stekelbaars, m.
Prickle-pear, s. Indische vijg , yr.
Pridkle-whelk, s. Dictelhorentje , o.
Prickliness, s. Puntigheid , yr.
Pricklouse, s. met yeracht. , Knipluis,
,
Kleermaker,,
Prickly, adj. Puntig , Vol punten.
Pricktnadam, s. stoic van huistook,,illuurpeper yr.
Prickpost , s. Bindstuk , o.
Prickpride, s., zie Priapism.
Prickpunch, s. stuk hard staal , met eene
ronde punt aan het elude, om gaten in
hard ifter to slaan , Dril
Pricksong, s. Lied op noten. * —, Sier.
lick gecomponeerd gezang , o.
Prick-timber, Prickwood, s. Spilboom, tn.
, Opgeblazenheid,
Pride, s. Hoogmoed,
Verwaandheid,vr.;—oF,Hoogmoed op.*—,
Minachting voor anderen , Trotschheid,
!Hoogheid , Heervr., Trots, m. *
lifkheid, vr. * —, Sieraad , o. * —
Togtigheid,
*
Luister,
held, (van het wifffe der dieren,) yr
to Pride one's self, rec. v. Zich beroemen.
Prideful , adj. weinig gebruik., Onbeschaamd.
Prideless, adj. CHAUCER , Onhcogmoedig.
Pridingly, adv. Trotsch, Hoogmoedig.
Prie , s. TUSSER, zie Privet.
Prief, s. SPENSER , zie Proof.
Prier, s. Spieder, Onderzoeker, tn.
Geestelijke, die
Priest , s. Priester. *
in rang tusschen eenen deken en eenen
bisschop staat ,
Priestcraft, s. Priesterbedrog, o.
Priestess, s. Priesteres, yr.
Priesthood, s. Priesterschap, o., Pries— , Geestelijkterlijke waardigheid.
held , Priesterschap, yr. -* , Rang
van geestelijken tusschen de dekens en
bisschoppen, m.
Priestlike , adj. Priesterlijk..
Priestliness, s. Priesterlijk aanzien, o.
Priestly, adj. Priesterlijk.
Priestridden. adj. Door de geestelijkheid
bestuurd , beheerscht , geregeerd, under
den duim gehouden.
to Prieve , v. a. CHAUCER , zie to Prove.
Prig, s. Trilsneusje , Verivaand ventje ,
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o. * — , ten tijde van SHAKSP. en bier
en daar nog , Dief,
to Prig, v. a. Steffen , Kapen.
Priggish, adj. Verwaand , Wilsneuzig.
Prill, s. een y isclz, zie Brill.
Prim , adj. Statig , Gernaalet , Stiff.
to Print, v. a. Gemaakt opschikken.
Prima , s. Eerste kolom , y r. *—, Eerste
vorm, Schoondruk , m.
Primacy, s. Opperkerkvoogdij• *—,Meerderlzeid , y r., Voorrang , m.
Pritnage , s. Vracht , vr.
Primal, adj. Eerste,
Primarily, adv., zie Primary.
Primariness, s. Stoat van hetgen'e het eer•
ste in rang is , tn.
OorspronkePrimary, adj. Rerste. *
* — , Aanzien10 , Voornaamste,
Hoofd...
Primate, s. Opperkerkvoogd
Primateship , s. Opperkerk y ,egdij, yr.
Primatial , adj. Van de. opperket kvoogdij.
Prime, adj. Vroeg, Jeugdig , Bloefiend.
Eerste , Aanzienlijkste. — ,Ust*
muntend. * — Geil , irellustig. *—, s.
Dageraad , Morgenstond, m. —, Begin. *
, Beste ,Aanzien1;jkste, o.*—,
Lente des levens , Fleur , y r., Bloei,in.,
Jeugd.
Lente. *
Grootste volmaaktheid, Kenr, Kern , yr.
to Prime , v. a. Kruid op de pan doen.
Gronden.
* — , De grondverw
*
v. n. Tot kruid op de pan' dienen.
Primely, adv. In de eerste plaass. *
gemeen, Uitmuntend.
Primeness, s. OorspronkelRheid.
Keurighezd, yr.
Primer, adj. Eerste, Oorspronkelijk.*—,
s. Eerste leerboek , Abeboek. *—, Klein
gebedenboek , 0. * eene druk.letter.
Primers , s. zeder kaartspel.
Primeval, Primevons , adj. Oorspronkelijk;
fig. Voorvader10. (snogenial.
Primigenial, Pritnienious, adj. , ziePri.
Priming, s. Pe.nkruid , Kruid op de pan,
o. *—, Gro3dveriv , yr.
Priming-horn, s. Kruidhoren, tn.
vr.
Priming-wire ,
Primipilar, adj. blj de suds Rom., Den
aanvoerder der voo.rhoede betrefende.
Primitiae , s. pl. Eerstelingen, Eersto
vruchten, y r. meery.
Primitial, adj. Van de eerste vruchten of
eers t el ingest.
Primitive, adj. Aloud. *— , OorspronksWe. * Deftig, zie Prim. * , s.
Grondwoord , o.
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Primitively, adv. OcrspronkeiR. *
Ouderwetsch.
Primitiv:mers s. Oorspronkeliikheid.*—,
Ouderwetschheid, yr.
Primity,, S. PEAR:70N, S. Eerstzfin, o.
Primness , s. Gema,'!ktheid, yr.
Primogenial , adj. Gorspronkelij k , Eerstgeboren.
Primogenitor , s. Vorouder,
Primogeniture,s. Regt van eer stgeboot te,o.
Primogenitureship , s. Regt van eerstgeboorte , o.
Primordial , adj. Prrn den beginne af ann.
wezig Oorsprcnkelijk. * , s. Oursprang tn.
snort van yroeze pruim.
Pritrorclian
Primordiate , adj. Pon den beginne aanwezig , Oorspronkekik.
adj.
Primrose, s. Sleutabicem, y r. *
SITAKSP. , vie Flowery.
Prinium-mobile, s. Eerste beweger, m.
Primy,, adj. S/IAK$P. zie Blooming.
Prince , s. Souverein , Regeerder,, Vorst.
* , Koningszoon , Prins ; cob : Kroonprins Otidste zoon van eenen worst; fig.
Eerste, Aanzienlilleste van eenig gezelschap, genootschap , beroep, enz. , no.
to Prince v. xi. SHAKSP. , Den worst of
'
prigs stolen.
Princedom , s. Vorstendom , Prinsdom, o.,
Staat, Rang, 7B, of waardigheid van,
eenen verse of prins. * Souyereinitelt , Yr.
Princelike, adj. Eenen worst of prim betamende , zie Princely.
Princeliness , s. Vorstelijkheid , yr.
Princel y , adj. & adv. Vorsteliik.
Prince-Rupert's-drops, s. p1. Glastranen ,
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Principiation , s. BACON, Herleiding tot
de oorspronkelijbe deelen, yr.
Principle, s. Grondbeginsel , o. , Grondstof. * Eerste oorzaak , 00f,
sprang, m. * —,Werkende oorzaab.*—,
Grondwaariaid , Grondstelling , y r. ,
Beweegreden , yr.
Grondslag, in.
to Principle , v. a. Net grondstellingcn of
grondwaarhedenvoorzien. *—,Inprenten.
Principled , Met grondbeginselen.
Princock , adj. SIIARSP., Verwend , rt31'.
troeteld.
Princox, s. Groote zotskap, yr., Lapek,na.
to Prink , zie to Prank.
to Print , V. a. Opdrukben. * — , Inprenten. * boeken, stollen , crz. Drvkken; 2.) to — FROM Drubbh_-en newt ;
2.) to - ON , UPON, Drukken op. * ,
V. n.Drukken. *—,Uit,n•even.
Teeken.). —,1Verktuig,
Print, s.
waarmede men een merb op iets dryks,
*—, Plant, Drukplaat.
o., Stempel ,
Drub,
* — , Prent , Plant, yr.
intiive van drukken ; ask
dru7z
nen in drub ; to Appear in -versehijnen; A book out of—, Eery beck,
,
131ad o. *
dat ultyerkocht is. *
veroud., Gemaaktheid,vr. ;to Setone's.
clothes in--, Sierlrjk gekleed goon.
Printer, s. Drubber, t17.
Printing , s. Di ukken, a.; Art of — ,
Drukkunst , yr.
Printinghouse s. Drubber(/' ,
Printingink , s. Drubinkt, ns.
Printing-letter, s. Dtubletter,, yr.
Printing, office, zie Print*house.
Printing-paper , s. Drukpapier,, o.
Printing-press, s. Druiepers , yr.
Printless , adj. Dat nice afdrukt.
no. ?Beery.
Prince's-feather, s. ilmarant, Duizend- Prior, adj. Vrocger; — TO, Vrocger dar.
* , s. Prior (van een kloosar,, in rang
saloon. , or.
coast eenen abt) , tn.
Prince's-metal , s. Spinsbek , o.
Princess, s. Vorstin, Regentes. "--,Ko- Prioress, s. Priorin, yr.
nings doehter , Princes. •—, Vrour van Priorate , s. Bestuur van een' prior,
eenen vorst ofprins, Vorstin Prinses,
Priori, in: A — Van vor, is.
Priority, s. Eerderheid, y r. *—
Prince's-wood , s. Ebbenhout , o.
rang , m.
Principal, adj. VoorPaamste ,
*—, s. Eerste, Aanzienlijkste ,112. , Op- Priorsbip , F. Ambt , tn. of Tir.lar:igfeid
van eenen prior, yr.
erhoefil o. * President, Mo *—,
Priory, s. Klooster,, waerover ten prior
Iloofdsom , yr. , Kapitaal , o.
of priorin het bestuur beefs, o.
Principality, s. Oppermagt ,Ileerschappif,
, prinsaorn , Prisage , s. eene belasting, die men thaw.
Vorstendom.
yr. *
Butlerage noemt.
Voornaamheid, yr.
o. *
lifk,
Bovenal. Prisage , s. 4andecl (van den 1,nri rg or
adv.Ilocfdzake
y
,
Principall
den admiraal van bait gemaabte keyPrincipaIncss , s. Voornaamheid , yr.
Pr;ncipate s. BARROW ore Princ:panty. a nt,aren), o.
Principia , s. pl. BC:rote begii2selen, o. wr y. 1 Prism, s. Prima, o.
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Prismatic, adj. Als een prisma gevormd.
Prismatically , adv. In den norm van een
prisma.
Prismatoidal , adj. Gelijk aan een prisma.
Prismoid, s. Ligchaam, dat de gedaante
van een prisma heeft , o.
Prison, s. Gevangenis , y r., Kerker,
to Prison, v. a. MILTON, Gevangeo zelten , Vast zetten ; to - UP , Opsluiten.
Prisonbase, s. zeker landelijk spel, ook
dikwijls Prisonbars genoernd.
Prisoner, s. Gevangene,m. en vr.
Prisoners'-base , zie Prisonbase.
Prisonhouse s. Sri AKSP. Gevangenis, yr.
Prisonmen t, s. SHAKSP., zie Imprisonment.
Pristine, adj. E,erste , Oorspronkela ,
Opd, Fborvaderlijk.
Prithee, adv. (in de gemeenzame taal veer:
Pray thee of I pray thee ,) 1k bid u!,
Eilieve!
Prittle-prattle , s. Zotte klap,
AfzondePrivacy, s. Geheimheid. *
ring, Eenzaamheid, Stilheid. , Getneenzaamheill , vr.*— , ARBUTHNOT,
ten onregte, zie Privity.
Privado, s. WOTTON, Geheime vriend, m.
Private, adj. Verborgen, Afgezonderd,
Heirnelijk. * Afzonderlijk , Alleen.
*—, Bijzonder, Ambteloos ; A — man,
Een ambaloos burger,,Een burgerman;
In —, In het bijzonder,, Aileen, In het
geheim.*—,s. bi oude schrifvers , Helmsthans ,(Gemeen)
lijke boodschap ,vr.
soldaat, m.
Privateer, s. Koperschip , o., Koper, tn.
to Privateer, v. n. Kaperschepen uitrusten , Te kaep varen.
Privateness, s. Heimelijkheid. * —, Geheimhouding. *— Afzondering, Eenzaamheid, Verborgenheid, yr.
Privation , s. Berooving. *—, Afzetting.
*—, Afzondering, Abstractie , vs.
privative, adj. Eerroovend. *—, Bestaande in de afwezigheid van lets. * —, s.
Hetgene in de afwezigheid van lets bestoat, gelijk de stilte alleen de afwezigheld van het geluid is.
Privatively, adv. Door de afwezigheid van
iets. * —, Op eene ontkennende wijze.
Privativeness, s. .dfwezighei d, vr.
Mondhout,
Privet, s. Rijnwilg ,
guster, m.
Privilege ,s. Voorregt , o., Bilzondere vergunning , vr.
to Privilege, v. a. Bevoorregten. *—,
Verzekeren. * —, Vrij stel len van belastingen.
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Privily , adv. Helmela.
Privities, s. pl. Schaamdeelen, o. =eery.
Privity , s. Geheime mededeeling. * —,
Geheime verstandhouding, NedebewustPrivities.
heid ,
Privy, adj. Geheim ; — council , Geheime road, m.; — counsellor, Geheinrroad, m.; — parts, Schaamdeelen , o.
tneerv.; The lord — seal , De lord zegelbewaarder; The king's — purse , 's Koflings privaatbeurs, 's Konings bilzondere leas, y r. *— , Nede bewust, bekend;
- To, Bewust van iets.*—, s. Sekreet,
Huisje, Heimelijk gemak, o.
(Belooning boven 413.•
Prize, s. Prijs,
deren, met Ivelke men wedifvert). * —,
Prijs,
Belooning voor lets, vr. *
Buit, m.
to Prize, v. a. Schatten, Waarderen ; to
- A T Schatten op. * — , Achtev,
Schatten.
Prizefighter, s. Kasnpvechter, die apeslijk voor eenen prljs vecht, m.
Prizer,, s. Schatter,, Waardeerder,
Pro , adv. floor; — and con , boor en tegen.
Probability, s. Waarschijnkikheid, yr.
Probable , adj. (Probably, adv.) Praarschijnlijk.
Probate, s. Geregtelijk afschrift ran sea
testament, met een bewijsschri ft , dat
het in orde.bevonden is, o. *—, SHELTON , zie Proof.
Probation, s. Bewfis Blijk, o. Getulgenie , y r. en o. —, Onderzoek, o.
Beproeving , vs. * , Proeftijd (in kloosters),
Probational, zie Pr bationary.
Probationary, adj. Beproevend.
Probationer, s. Die onderzocht of beproefd
words. * —, Die in den proeftild is.
Probationership, s. Proeftijd, In.
Probationship, s. Stoat van beproePing, m.
Probative adj. Tot proef of beproeving
dienende.
BeschulProbator,, s. Orderzoeker. *
diger, Aanklager, m.
Probatory, adj. Beproevende. *
bewijs dienende.
e. Het is beproefd of
Probatum est ,
waar bevonden.
Probe, s. Tentjzer, o.
to Probe , v. a. (Eene woad) met het
tentilzer onderzoeken, Sonderen.
Probe-scissors, s. IVondschaar, yr.
Probity, s. Eerlijkheid, Braafheid, Opregtheid, yr.

688

PROB

PROC

Problem , s. Voorstel ,(om op te lossen,)
Vraagstuk, o.
Problematical, adj.(Problematicaliy, adv.)
Onzeker,, Dat nog niet bewczen is , Twijfelachtig.
Problematist , s. EVELYN, 1668, Ieraand,
die voorstellen ter- oplossing geeft.
to Problematize , v. n. B. JoNsoN , Poorstellen ter oplossing geven.
Proboscis, s. Snuit , (blizonder van den
olifant ,) Snavel , m.
Procacious , adj. Dartel , Vermetel , Onbeschaamd.
Procacity,, s. Dartelheid, Vermetelheid ,
Onbeschaa'ndheid, yr.
Procatarctic , adj. Lang voorai(gegaan ; —
cause , Eerste of Verwliderdste oorzaak
(eener ziekte), yr.
ProcatarAis , s. Vroegere oorzaak eener
ziekte, die met andere bijkomende nudewerkt , yr.
Procedure, s. Handelwilze , yr *—, Voortgang, —, bit Dude schrijvcrs , Voorthrengsel , o.
Ont
to Proceed, v. n. Voortgaan. *
staan , Voortkomen , Van daan komen ,
Voortgang hebben,
Voortsprviten. *
Vorderen. Procederen; to — against
one, Met ien2and een proces voeren. *—,
Voortkomen , Voortgeplant worden. *—,
Voortgebragt worden. * Bevorderd
worden; to doctor , De doctorale waardi held verkrijgcn; 1.) to — against,
a.) Procederen tegen, Een proces tegen
iemand voeren ; b.) Handelen tegen, cmtrent , Behandelen ; 2.) I proceeded
DOWN the river, Ik veer de rivier af;
3.) to — FORTH , Voortgaan, Uitgaan
(van FROM); 3.) tO - FROM , a.) Overgaan van (tot To); b.) Voortspruiten
nit ; These diseases —from intemperance,
Deze ziek ten spruiten voort nit de onmatigheid ; Such a praise proceeds from an
honest soul, Zulk eon lof komt uit eene
eerlijke ziel ; 4.) to — ON , a.) Voortgaan; b.) Vervolgen ; c.)(uPoN) Handelen yolgens; to — ON good principles,
Naar goede beginselen handelen; 5.) to
- THROUGH Gann of Voortgaan door ;
6.) to TO , a.)0 yergaan tot; b.)Overgaan om te ; 7.) to -WITH, Voortgaan
met; to - WITH a story , Een verhaal
vervolgen.
Proceeder, s. Die voortgaat , enz.
Proceeding, s. Handelwijze , y r. * —,
Proces , o. , Wijze van procederen vr.
Proceeds , s. p1. Opbrengst, yr.

Proceleusmatic , adj. Door gezangen of
gesprekken opwekkend
Procelious , adj. Onstuimig.
Proception , s. king CHARLES, Voorko.
men, o.
Procere , adj. EVELYN , Lang , Groot ,
Moog.
Procerity, s. ADDIsoN,Hoogte, Lengte, yr.
Process , s. Voortgang ; In — of time , In
het vervolg van aid. * — , Loop , in. ,
Beloop,' o. * — , Behandeling, yr. *
Regtsgeding , Proces , o.
Procession , s. mgang , m., Processie, yr.
to Procession, v. n. gemeen , In processie
gaan.
Processional, adj. Betrekkelijk terse proProcessieboek, o.
cessie. *
Processionary,, adj. In de processie bestaande.
Prochein , adj. in regten , Naaste; — amy,
Naaste vriend , m.
Prochronism , s. Misstelling (in de tijdrekettle.), Tevroeg,telling , yr.
Procidence, s. Wegzakking , Verzakking , yr.
Prociduous, adj. Vallend.
Procinct , s. MILTON, Volkomene gereedmaking , yr.
to ProclaiLn , v. a. Bekend maken , Af:
kondigen ; to — TO , Bekend maken aan.
* Openlijk yerhalen. * , Verbannen hi openbare bekendmaking.
Proclaimer,, s. Afkondiger,, m.
Proclamation, s. ilfkondiging , Bekendmaking, yr.
Proclive , adj. 1653, zie Inclining.
Proclivity, s. Neiging ,Overhelling yr.
Proclivous , adj. Geneigd , Overhellend.
Proconsul , s. Proconsul, (bof de Romei.
nen gene overhead, die een wingewest bessuurde met het gezag van tenen consul,) m.
Proconsular, adj. Van een' proconsul.
Proconsulship, a. Waardigheid van proconsul, yr., Proconsulschap , o.
to Procrastinate , v. a. 6:: v. n. Uitstellen,
Verschuiyen.
Procrastination, s. Uitstel , o. , Verschttiving , yr.
Procrastinator, s. Uitsteiler,, m.
Procreant , adj. Voortbrengend. *
s.
Dat voortbrengt, Oorzaa/e, yr.
to Procreate, v. a. Voortbrenger.
Procreation, s. Voortbrenging , yr.
Procreative, adj. Voortbrengend.
Procrea:ivenen s. Teelkracht , yr.
Procreator, s. Voortbr enger,, on.
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Proctor , s. Zaakwaarnemer,ifgent , Procureur. *—, Pleitbezorger, (aan een geestelijk geregtshof,) *—, overheid aan
de hoogeschool, yr. , Proctor, m.
to Proctor, v. a. SHAKSP. boert., Waar.
nimen , Besturen.
Proctorage , s. MILTON, met verachting,
Waarneming, yr., Bestuur, o.
Proctorical , adj. PILIDnAUX , Van een'
proctor.
Proctorship, s. Waardigheid van Proctor yr.
Procumbent , adj. Nederliggende *—, in
de plantk., zie Trailing.
Procurable , adj. Verkri/gbaar.
Procuracy, s. Waarneming. *
, Volmagt, yr.
Procuration, s. Geven van volmagt, o.,
Beyolmagtiging.*—,hvaarneming.*—,
Bezorging , yr.
Procuration-money, s. Provisie, yr. *—,
Geld , dat de predikanten den bisschop
moeten geven voor de jaarlijksche bezoeken, o.
Procurator, s. Procureur, Zaakwaarne.
mer, m.
Procuratorial , adj. Door eenen procureur
gedaan.
Procuratory,, adj. Tot tenon procureur
behoorende.
to Procure, v. a. Waarnemen. 3—, Ver.
krijgen, Bezorgen.*—, Bewegen,Overreden. * —, Tot stand brengen. * —,
v. n. Poor koppelaar spelen.
Procurement, s. Bezorging , vr.
Procurer, s. Bezorger. *
Koppelaar,
Hoerewaard, rn.
Procuress , s. Hoerenwaardin, Koppelaar.
seer , yr.
Prodigal, adj. Verkwistend, Verspillend;
- OF, Verkwistend met. * s. Verkwister, Doorbrenger, m.
Prodigality, s.Verkwisting,Verspilling,vr.
to Prodigalize , v. n. weinig gebruik. ,
Een verkwister zijn.
Prodigally, adv. Verkwistend.
Prodigious, adj. (Prodigiously, adv. )Verbazend, Ongehoord.
Prodigiousness, s. Verbazende hoedanigheden, yr. meerv., Verbazendheid , vr.
Prodigy, s. Pborteeken, Wonder. * —,
Monster. *—, Wonder, lets zeldzaams, o.
Prodition , s. Verraad, o.
Proditor,, s. Perrader, m.
Proditorious, adj. Verraderlfik.
Proditory, adj. MILTON, zie Proditorious.
ENG. A. DUTCH D1CT.
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Prodrome , s: Voorlooper, Voorbode, m.
to Produce , v. a. Vertoonen. * —, Biibrengen, Aan yoeren.* —,Voortbrengen;
to - FROM , a.) Voortbrengen van, nit;
b.) Poor den dag halen nit. * — ,Uitleveren. *—, Veroorzaken, Ten gevolge
becn.
hebdue
Produce, s. , zie Product. '1' — , Bedrag,
Beloop , o.
Producement, S.MILTON, Voortbrengsel,o,
Producent , s. AiLIFFE , Vertooner, tn.
Producer, s. Voorthrenger, m.
Produce-stake, s. Wedren, waarbij alle
paarden van een even goed ras zijn, m.
Producibility,, s., zie Producibleness.
Producible, adj. Vertoonbaar; — FOR,
'Ian to roerenyoor.*—,Voortbrengbaar.
Producibleness, s. Vertoonbaarheid. *—,
Voortbrengbaarheid, yr.
Product , s. Voortbrengsel. *—, Uitwerksel. * —, Product, o., Uitkomst , yr.
Productile , adj. Verlengbaar,, Rekbaar.
Production, s. Voortbrenging, yr. * —,
Voortbrengsel, o.
Productive, adj. Voortbrengend , Vruchtbaar ; — or, Fruchtbaar in.
Productiveness, s. Vruchtbaarheid, yr.
Proem, s. Inleiding , Voorrede , yr.
Proemial, adj. Inleidend; — discourse,
Voorrede, yr.
Proemtosis, s. Bijvoeging van een' dag,
om te verhinderen, dat de nieuwe moan
te vroeg invalle, yr.
Proface , int. SHAIKH', Wel bekome het
u! , Prosit !
Profanation , S. Ontheiliging. * — , Oneerbiedigheid voor gewijde dingen , yr.
Profane, adj. Oneerbiedig ,Ontheiligend,
Goddeloos. * —, Wereldlij k , Ongewijd.
* —, Bevlekt , Onzuiy er. * —, Nid'geheiligd, Onge,wijd.
to Profane, v. a. Ontheiligen. 3 —, Nis.
bruiken.
Profanely, adv. , zie Profane, adj.
Profaneness, s. Oneerbieaigheid, Goddeloosheid , Godonteering, yr.
Profaner, s. Ontheiliger, Schender, VI.
Profanity, s., zie Profaneness. Aanm.
Het woord steunt op weinig gezag.
Profection , s. Voortgang, m.
Profert , s. in regten, Pertooning, Over.
legging, yr.
to Profess, v. a. Beliiden. 3 — , (eene
kunst , enz.) Oefenen, Drill/en, Zijn
work van. .. ;waken. * —, v. n. Openliik verklaren, Bet3igen; to— To, Da44
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bij oude schrifv., Vr lendtuigen aan.
schap betuigen.
Professed, adj. Openlijk ,Openbaar ,Verklaard.
OnlooProfessedly, adv. Openlik. *
chenbaar.
Profession, s. Verklaring.*
Beroep, Bedriif, Vale,
, y r. *
o., Stand, ns.
Professional, adj. Tot een beroep behoorende , Berneps...
Professionally, adv, Door beroep, of stand.
* Professor,
Professor, s.
Hoogleeraar. *—, in sommigeschrtften,
Zigtbaar godsdienstig mensch, m.
Professorial, adj. Professoraal.
Professorship, s. Hoogleeraarsambt , o.
Professory,, adj. BACON, zie Professorial.
to Proffer, v. a. ilanbieclen ; to — something TO one, Iemand lets aanbieden.
• —, Ondernemen, Beproeven.
OnderneProffer, s. dlanbieding. *
ming , yr.
Profferer, s. Aanbieder,
Proficience , Proficiency, s. Bedrevenheid,
Vordering , (in eerie kunst, enz. ,) yr.
Proficient, Die in lets ervaren of bedreven isi; He is a great — IN, Hij is
zeer bedreven in , Hit verstaat zeer goed,
heeft groote vorderingerl gemaakt in.
Proficuous , adj. HARVEY , Nuttig .
Profile, s. Gezigt van ter zilde , alfgezigt , Pro el, o. ; to Draw one in —,
Iemand zoo afteekenen, dat men slechts
het halve gezigt ziet.
to Profile, v. s. Schetsen , Den omtrek
van ... teekenen.
Profilist, s. nienw w., Profielschilder, ns.
Profit, s. Voordeel, o., Winst, vr. *—,'
Voordeel , Nut , o. * , Vorderingen,
yr. meerv.
to Profit, v. a. Bevoordeelen. * —, Bevorde, en. —, v. n. Vorderen, Poordeel doen; to — B Z(in voordeel doen
met, Nut hebben van.* —, Nuttig zifn.
Profitable, adj. Voordeelig, Nuttig;
- FOR one, Voordeelig voor Iemand; 2. )
- TO the empire, Voordeelig of Nuttig
voor het ri*k.
Profitableness, s. Voordeeligheid.
—,
Nuttigheid, y r.; — for, Nut voor.
Profiting, s. Voordeel, o.
Profligacy, s. Losbandigheid, Snoodheid,
Schandeljikheid, yr.
to Profligate, v. a. FOTHERBY , 1622,
HARVEY, Verdrijven , Overwinnen ; to
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— one's self, Zich aan de ondengd over.
geven.
Profligate, adj. Ongebonden, Losbandig,
Zedeloos , Onbeschaamd. *— , s.Losbandig tnensch, Lichtmis ,
Profligately, adv., zie Profligate, adj.
Profligateness, s. Losbandigheid, Zedeloosheid, yr.
Profligation, S. BACON, Nederlaag , yr.
Profluence , s. Loop, Voortgang ,
Frofluent, adj. Voortvloeijend,77lceijend.
Doorwrocht ,
Profound, adj. Diep.
Diepzinnig. *
Nederig, Diep, On
derdanig. * — , Diep geleerd , Zee*. geleerd. *
s. Diepte, Zee, yr.
,
4fgrond, m.
to Profound, v. n. GLANvit, , Indringen;
to—INTO the hidden things of nature,
In de verborgenheden tier natuur doordringen.
Profoundly, adv., zie Profound, adj.
Profoundness, s. Diepte. *
Diepe goo
leerdheid, yr.
Profundity, s., zie Profoundness.
Profuse, adj. Verkwistend , Overvloedig;
- OF, Risk in.
Profusely, adv. Overvloedig. *
Perkwistend , Ruim.
Brofusedness , s. Verkwisting. *
Overvloedigheid yr.
Profusion , s. Verkwistende leefwijze, Ver.
kwisting , vr. * — a Overvloed , m.
to Prog, v. n. veroud. ofgemeen, Bedelen. * Rooven, Stelen. * Zich
moeite geven; to — FOR D Bedelen om,
Illoeite doen om.
Prog, s. gemeen, Levensmiddelen , o.
nicety . *
Voorraad ,rn.
to Progenerate , v. a. Foort tele» , Telen,
Voortplanten.
Progeneration, s. weinig gebruik., Positteling vr.
Progenitor, s. Voorvader, To.
Progeny, s.Kroost, Geslacht, Nageslacht,
o., Kinderen, o. meerv. , Nakroost, o.
Prognosis, s. Kennis van den afloopeener
ziekte nit de verschijnselen, yr.
Prognostic, adj. in ziekten, Voorspellende. * s. Bekwaamheid, om ziekten.
of den uitgang daarvan, to voorspellen,
*—,Voorzegging, yr. *—, Voorteekeu, o.
Prognosticable, adj. Voorzegbaar.
to Prognosticate, v. a. Voorspellen.
Prognostication, s. Voorspelltng ,vr.*—,
Voorteeken, o.
Prognosticator, s. Traarzegger nit voorteekenen,

PR OG

PROT,

Program, s. , zie Programma.
Programma, s. Programma , o.
Programme, s., zie Programma.
Progress, s. Loop, Gang, Voortgang , tn.
* —, Vordering (in kennis). * , Reis
(van eels' vorst ), vr.
to Progress , v. n. Vsortgaan. * —, v. a.
MILTON , Zich ens of langs voortbewegen.
Progression, s. Trapswiezevoortgang , 7n.,
vordering , of toen e min g y r . * --, Voort
Toeneming , yr.
gang, m. *
Progressional, adj. In eenen voortgaanden
of toenemenden staat ,Vorderend ,Voortgaand.
Progressive, adj. Voortgaand.
Progressively , adv. Bij voortgang.
Progressiveness, s. Voortgaande staat, tn.
Vet"to Prohibit, v. a. Verbieden. *
kintieren.
Prohibiter, s. Verbieder,, tn.
Prohibition, s. Verbod. *— , Bevel tot
schorsing , o.
Prohibitive, adj. Verbiedend.
Prohibitory, adj. Verbiedend.
to Proin, v. a, veroud. , Snoeffen ,zie to
Prune.
to Project, v. a. Uitwerpen , Vooruit wer
pen. * Ontwerpen. —, Beramen,
.Beelenken, Verzinnen. *—,v. n. Uits te ken.
Project, s. Plan, Ontwerp , o.
Projectile', adj. Voortgestooten, Voortgedreven. * s. Voortgeworpen en in beweging zijnd ligchaam , o.
ProjecProjection, s. Uitwerping. *
Plan, Onttie , Ontwerping , vr. *
werp , o. * —, an de oodere scheik. ,
stip of Oogenblik der verandering , *—,
Uitspringende gedeelte (van een gebouw),
Uitstek, o.
Projector, s. Ontwerper,, Uitvi nder, MaPlannenmaker,, Iemand , die
ker. *
kasteelen in de lucht bouwt , m.
Projecture, s. Ultsteking , yr.
Prolapse , s. Voorwaartsvallen-, o.
to Prolate ,'v. a. Uitbrengen ,Uits.preken,
Uiten.
Prolate, 'adj. Plak.
Prolation, s. Uitspreken, o.,Voordragt,
yr. *—, Uitstel, o.
Prolegomena, s. pl. Voorloopige aanmerkingen , yr. meerv., Inleiding , yr.
Prolegomenon, s. (pl. Prolegomena , ) zie
Prolegomena.
Prolepsis, s. in de redeneerk. , Het voorof verinelden van tegenwerpingen, die
men zoo konnen makers. * zie Prochronism.

Proleptic, Proleptieftl , adj. Vorig.
Proleptically, adv. Vooraf.
Proletarian, adj. Gerneen, Ellendig.
Proletary,, s. Gering mensch,
Proliferous , adj. in de plantk., Prochiboar.
Prolification, s. Kindertelen, o. *— ,
Vruchtbaarmaking , Yr.
Prolific, Prolificat , adj. (Prolifically,
ads.) Vruchtbaar,, Bekwaam ter voortteling , Welig.
Prolificness, 0. Vruchtbaarheid, yr.
Prolix , adj. Langdeadig, Vervelend.*—,
bit eenige oude schrefirers Langdurig.
Prolixiotis , adj. SriAiesP., zie Dilatory.
Prolixity s. Langdradigheid , yr.
Prolixly, adv., z7e Prolix.
Prolixness, s. Vervelendheid, yr.
eons
Prolocutor, s. JVoordvoerder
kerkelijke vergadering),
Prolocutorship, s. Waardighe d van woordvoerder,, tn.
to Prologize , v. n. B. and FL . , zie to* Prologue.
Prologue, s. Voorrede , Inleiding , Pooraftpraak , yr. * — , Voorgespeek visor eels
tooneelstuk , o., Voorredenaar,,
to Prologue, v. a. SHAKSP., Van cent
inleiding doen voorafgaan.
to Prolong, v. a. Verlengen. * — , Ui is t e lien , Verschuiven.
to Prolongate, v. a. , zie to Prolong.
Prolongation, s. Verlenging, y r. * —,
Uitstel , o.
Prolonger,, s. Die of Dat nerlengt ,Ver.
Fenger. *
Schuifkandelaar , m.
P:-olusion , s. Voorspel, o.
Promenade, s. Wandeling , vr.
to Promenade, v. n. Wandclen.
to Promerit , v. a. Kish HALL, PEARSON,
Verpligten. * —, Verschaffen. *
Ver.
iverven door eigene verdienste.
Promethian , anj. Van Prometheus ; fig.
Leven gevend.
Prominence, Prominency, s Uitsteking,
Uitpuiling , yr.
Prominent, adj. Uitstekend, Vooruitstekend , Uitpuilend.
Prominently, adv. Uitstekend.
Promiscuous, adj. (Promiscuously, adv.)
Gemengd, Zander onderscheid , Ondereen , Door maikander.
Promiscuousness, s. Gemengdhele7 , vr.
Promise, s. Belofte,Toezegging.*— ;Hoop,
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Verwachting , yr.

to Promise, v. a. Beloven, Toezeggen.
Promisebreach, s.

Broken der belo:te , o.
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Promisebreaker, s. Die zijne belofte nit:
nakomt, Woordfchender,
Promisee, s. Degene , wien jets beloofd is.
Promise-keeping, s. Woordhouden , a,
Promiser , s. Belover,, m.
Promising, adj. Veelbeloyend.
Promissorily, adv. Bo lt,Üze van :oezcgging of belofte. '
Promissory, adj. Belovend; A — note,
Eene protnesse. (yr.
Promontory, s. Voorgebergte , o., Kaap,
to Promote, v. a. Bevorderen ; to - TO,
Bevorderen tot. * , Verheffen.
Promoter, s. Bevorderaar,, Voorstander,
tn. * — veroud., zie Makebate.
Promotion, s. Bevordering , vr.
Promotive , adj. Bevorderend.
to Promote, v. a. SUCKLING, zie to
Promote.
Prompt, adj. Bereidwillig, Gereed, Vaardig; I.) - IN, Vaardig in ; 2.)- To,
Vaardig on; te. * Dartel. * ,ConCant , Baar; — payment, Betaling in
Onbelemmerd, Ongegereed geld. *
hinderd.
Aanto Prompt, v. a. Voorzeggen *
Herinneren.
zetten , Aansporen. *
tooneelsp., Sou-fileur.*—,
Prompter, s.
.danzetter,, in.
Promptitude , s Vaardigheid, yr.,
Promptly , adv., zie Prompt, adj.
Promptness, s. Vaardigheid , yr.
Promptuary, s, Voorraadschuur, yr. ,
Magazijn , o.
Prompture, s. weinig gebruikel., zie
Suggestion.
to Promulgate , v. a.Openlfge afkondigen
of bekend maken. (yr.
Promulgation, s. Openlijke bekendmaking,
Promulgator, s. Bekendmaker. * , 0penbaar onderwijzer , tn.
to Prornulge , v. a. PEARSON, zie to
Promulgate.
Promulger,, zie Promulgator.
Pronation , a. Ligging der hand met de
palm naar beneden, yr.
Pronator, s. eene spier, Voorwaartsdratiffer,,
Prone , adj. Liggende met het aangezigt
ac aar den grond gekeerd, Voorover
°vet ijld. * , Hellend. *—,
gend. *
Geneigd ; TO anger, Tct toorn geneigd , Kerr aangebonden Oploopend,
Drifeig.
Pronely , adv. Voorever.
Proneness, s. Hangende staat , rn. * —,
*
Vooro y erliggen, a. *
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Geneigdheid, vr.; — TO, Geneigdheii
tot.
, Tam!, (eener
Prong , s. Gaffe', vr.
gapl, greep , vork) , an.
Pronity , s. veroud. , zie Proneness.
Pronominal, adj. (Pronominally , adv.)
Veernatmwoordelük,Alsvoornaamwoord.
Pronoun , s. in de spraakk. , Voornaamwoord , o.
to Pronounce, v. a. Uitspreken ; to — a
sentence of death AGAINST one, Een
doody onnis over iemand uitspreken.
v. 0. Oordeelen , Uitspraak doen ; to
F Oordeelen of Ultspraale does over.—O
Pronounce, 8.1',1u/TON, Verklaring, yr.
Uitsirekee, in.
Pronouncer,
De
Pronouncng, adj. Uitsprekend. *
oruitspraak leerend ; — dictionary ,
denboek der uitspraak , a.
Pronunciation, s. Uirsproak , yr.
Pronunciative, adj. BACON, Uitsprekend.
Proof, s. Bewijs o. * —, Proef, Beproeving.*—,Ondoordringelükheid.a—,
Proof, vr., Proefblad, o. * , adj.
Bestand; — AGAINST, To, Bestand
tegen ;
AGAINST all temptation, 7egen alio verzoekieg best,4nd.
ProoJess , adj. 0 nbewezen, Zonder bewfis.
Proefdruk , tn.
Proof-print,
Proof-sheet , s. Prcefblad , o.,Proef; yr.
to Prop, v. a. Stutten , Onderschragen ;
fig. to — one's sell UPON another, Lich
op eenen anderen rerlaten.
Prop, S. Slut, M.
P ..opLgable, adj. Verbreidbaar.
Propaganda, a. pl. Verbreidbare dingen ,
0. tnePrY.
Propagandism, s. Verspreiding van zekere
beginselen, yr.
Propagandist, s. Verspreider van zekere
beginselen , rn.
to Propagate, v. a. Verbrei den , Uitbreiden. *
Voortplanten. * — , v. n.
deren hebben.
Propagation, s. Verbreiding,Uitbreiding.
* — Voortplanting yr.
17erPropagator, a. Voortplanter. *
spreif-lee , 11%
to Propel, v. a. Voortdri.iven.
to Prc,p,md , v. n. Overhellen , Neiging
liebben; to — TO , Overkelien sot.
Propendency, s. Neiging.
bijsommige
schrflvers , Overweging , vr.
Propense , adj. Geneigd, Overhellend.
Prop enseness , s. DoNNE , Natuurlilke of
, vr.
Aangeborene
Propension , s. , zie Propensity.

PROP
Propensity, s.Neiging,Overhelling, vr.;
- TO, a.) Overhelling tot; b.) Trek
tot.
Proper, adj. Bifzonder. *—, Eigen. *—,
Natuurlijk , ilangeboren.* Geschikt.
* — 5 Naauwkeurig. * , Eigenlijk.
* — 5 Sierlijk, Fraai. *
Rijzig ,
Groot en wagernaakt ; I.)
FOR. , Geschikt voor; 2.) — '
so, Eigen aan.
Properly, adv. Geschikt ;Behgrlijk.*—,
Naauwkeurig.
Properness, s. Geschiktheid. *ThRifzige
en welgemaakte gestalts,
Property, s. Eigenschap , Hoedanigheid,
yr. *
Eigendom,m.* — ,Werktuig,
bOY sommige nude schrifv., zie
o. *
Propriety.
to Property, v. a. SHAKO?., Met eigensehappen voorzien, * In bezit nemen.
Prophasis , s. in de geneesk., Voorkennis
van eene ziekte , vr., zie Prognosis.
Prophecy, s. Voorspelling , yr.
Prophesier, s. Voorspeller, tn.
to Prophesy , v. a. Voorspellen ,P'oorzeggen. * — , v. n. De toekomst voorspellen.
*
Prediken.
rophesying, s. P"oorzegging.
Prepdiking,
yr.
(Profeet ,
Prophet, s. Waarzegger, Voorspeller. *—,
Pirophetess , s. Waarzegster, Profete4 yr.
Prophetic, Prophetical, adj. Voorspellend, Prophetisch; — of a thing, lets
voorspellende.
Prophetically, adv. Bif 'wgze van voorzegging, Prophetisch. (Prophesy.
to Prophetize , v. n. DANIEL, zie to
Prophylactic, adj. Voorbehoedend.
Voorbehoedmiddel , o.
Propina.tion , s. POTTER, Toebrengen, o.
to Propine, v. a. CHAUCER , 44anhieden,
7oebrengen. * —, veroud., Bloot stellen.
to Propinquate, v. n. veroud. , Nade r en.
Propinquity, s. Nabljheid. * Bioedverwantschap , yr.
Propitiable, adj. Die of Dat gunstig kan
gemaakt warden.
to Propitiate, v. a. Gunstig of Genegen
waken, Verzoenen.
Propitiation, s. Bevrediging , Verzoewing , yr. * — , Zoenoffer, o.
Propitiator, s. Die gunstig Maakt of bevredigt, Bevrediger, Verzoener, m.
Propitiatory, adj. Bevredigend, Gunstig
makend. *
s., zie Mercy-seat (of
the temple).
Propitious, adj. Gunstig, Gsnadig;
—To,
Gunstig voor.

PROP
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Propitiously , adv. Gunstig, Genadig.
Propitiousness , s. Gunstigheid, Genadigheld, vr.
Proplasm, s. Gietvorm, Vorm , tn., Model, o.
Proplastice, s. Kunst, om vormen te maken , vr.
Propolis , s. Stopwqs (der bijen), o.
Proponent , s. Voorsteller,
Proportion , s. Betrekking , Reden , Verbonding. *—, Evenredigheid, Overeenstemming,Gelijkheid,vr.;In—To,In overeenstemming met, Overeenkomstig. *—,
Gedaante. Grootte , yr.
to Proportion, v. a. Evenredig maker;
of verdeelen, ilfmeten; to — TO , Doen
overeen stemmen met.
Proportionable, adj. Overeenkomstig, Evenredig; — To, Overeenkomstig met.
Proportionableness , zie Proportionality.
Proportionably, adv. Naar evenredigheid.
Proportional, adj. Evenredig ; — TO,
Evenredig aan, Overeenkomstig met.
Proportionality, s. Evenredigheid, vr.
Proportionally, adv. , zie Proportional.
Proportionate, adj. Overeenkomstig, Evenredig ; — TO Evenredig aan, Overeenkomstig met.
to Proportionate , a. Evenredig maken.
Proportionately, adv., zie Proportionate,
adj.
Proportionateness, s. Overeenkomstigheld, vr.
Proportionless, adj. Onevenredig.
Proposal, s. Voors lag, ns., Voorstelling,vr.
to —
to Propose, v. a. Voorstellen ;
one FOR beadle, lemand tot diender
voorstellen; 2.) to - TO
To, Voorstellen
aan. *— , v. n. veroud.,
maken , Voornemen , Zich voorstellen.
Propose, s. SHAKSP., Gesprek , o.
Proposer, s. Voorsteller,,
Proposition, s. Voorstel, o.
Propositional, adj. .ells een voorstel beschouwd.
to Propound, v. a. Voorstellen; to —
To, a.) Voorstellen aan; b.) Voorstellen om te. *
ilanbieden.
Propounder, s. Voorsteller * — , "Ianbieder,, vs.
adj.
Proprietary, s. Eigenaar, vs. *
"Ian eenen eigenaar behoorende, .Eigendo mrn

Proprietor, s. Eigenaar,
Proprietress, s. Eigenares, yr.
Proprietrix, s., zie Proprietress.
Propriety, s. .Eigendom, rn. * —, Be-
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lzoorlijkheid, Gepastheid.* — ,Netheid.
juistheid , vr.
Propt , eene wanspelling voor Propped.
to Propugn , v. a. Perdedigen.
Propugnacle , s. veroud., zie Fortress.
Propugnation , s. Verdediging, yr.
Propugner, s. Verdediger,, m.
to Propulse , v. a. veroud. , zie to Propel.
Propulsation , s. bish. HALL, zie Propulsion.
Propulsion , s. Voortdrijving, yr.
Propylaeum, s. Voorzaal, Voorhal, yr.
Pro rata, adv. Naar evenredigheid.
Prore , s., dichterl. voor Prow, Poorsteven , m.
Pro re nata , adv. Naar omstandigheden.
Proreption , s., zie Creeping on.
Prorogation, s. Uitstel, o., Verschuiving. * , Opschorting van de zitting
van het parlement op bevel van den &fling, Verdaging , yr.
Verto Prorogue , v. a. Uitstellen.
, De zitting van ... oplengen. *
schorten.
Proruption, s. Uitbersting,
Prosaic, adj. Prozaisch, In proza.
Prosaically, adv. Prozaisch, In ondicht.
Prosal, adj. ongebruik., zie Prosaic.
Prosaisc, s. nicuw w., Prozaist, Prozaschrilver, m.
to Proscribe, v. a. Verbannen, FogelVerbieden.
vrij verklaren. *
Proscriber, s. Verbanner, m.
Proscript , s. Verbannene, Banneling,
Balling, m. (Verbanning, vr.
Proscription, s. Vogelvrotverklaring,
Proscriptive , adj. Tot eene proscriptie behoorende of daatin bestaande.
Prose, s. Proza, o., Ongebonden still,
m. * — , in de R. ker7e, een gebed,
dat op zekere dagen word: gebeden.
to Prose , v. n. In proza schriiven. *—,
Vervelend spreken.
to Prosecute, v. a. Voortzetten, Doorzetten , Vervolgen. *
In regten vervolgen. *
v. n. Met eene klagt voor
den regter verschijnen.
PerProsecution, s. Voortzetting. *
volging in regten, yr.
Prosecutor, s. Voortzetter. *—, Vervolger, Eischer,, ilanklager,, 4anlegger
(in regten),
Proselyte, s. Bekeerling, Proseliet, tn.
to Proselyte, v. a. Bekeeren.
Proselytism, s. Proselietenmakerif, yr.
to Proselytize , v. a. BURKE , Bekeeren.
*
v. n. Proselieten nzaken.

PROS
Prosemination, s. Veortplanting door
zuad, yr.
Proser, s. Vervelende spreker of vertoller,,
Prosenneahedral, adj. Met negen vlakken
op twee aan elkander liggende deelen.
Prosodiacal, adj., zie Prosodical.
Prosodian , s. Die bedre yen is in de prosodie , zie Prosodist,
Prosodist, Kenner der prosodic, Prosodist,!.
Prosoev, s. in de spraakk., dat gedeelte, hetwelk den klank, btneyens de
lengte of kortheid der lettergrepen lee( t,
Prosodie , Klankleer, vr.
Prosopolepsy , s. Fooroordeel , dat het
eerste gezigt ons inboeze,nt , o.
Prosopopoeia , s. in de redeneerk. ,
guur,, volgens svelke onbezielde 1,g-en
ale personen wordenvoorgesteld, Pet scr,n.verbeelding, Person ,ficatie vr.
Prospect, s. Gezigt, Uitzigt, o. ;
. To, Uitzigt van of nit ... no ,
op. * Vooruitzigt, o. , Hoop, V, rwachting, y r., Uitzigt, 0.; — OF, Uitzigt of Hoop op
to Prospect, v. n. weinig gebruik., Zien,
Uitzien.
Prospection , s. Uitzien, o. * —, Veorzorg, yr.
Prospective, adj. Vooruitziend , Ver ziende ; — glass, Verrekijker. * — , Omzigtig.
Prospectus , s. Plan (van een wet k), Prospectus, o.
to Prosper, v. a. Bevorderen, Begunstigen. *—, v. n. Slagen; CO-IN, Slagen in.
* Gedijen, Vorderen, Voortkomeu ,
Zifn geluk maken.
Prosperity, s. Bereiking van het oogmerk,
y r., Geluk, o., Voorspoed, m.
Prosperous, adj. (Prosperously, adv.)
Slagend in zijn voornemen , Gelukkig ,
Voorspoedig, Gunstig.
Prosperousness, s. Voorspoedigheid , yr.
Prospicience, s. Vooruitzien, o.
Prostate, s, Zaadkiier, vr.
Prosternation , s. Nederwerpen, a. ;
Neerslagtigheid , yr.
—ofspirt,
Prostethis, s. .elanytaiend of Opvullend
Veezige gedeelte (b. v. van
deed. *
de hand), o.
Prosthesis, s. Vooraanhechting (van eene
lettergreep aan een woord), yr.
to Prostitute, v. a. Onteeren, Misbruiken ,Prii's geven ; to— one's self, Zich
tot schandelijke dingen laten gebruiken

PROS
of Zich door dezelve verachtelffkrnaken,
Zich prostitueren; to—To, Prostitueren aan.
Prostitute, adj. Schandela.* —, s. Persoon, die zich voor geld tot schandellike
dingen laat gebruiken, m., Huurling,
m. en yr. *—, Hoer, yr.
Prostitution, s. Verkoopen van zijne eer.
* —, Leven van eene hoer, Hoerenieven, o.
Prostitutor,, s. Onteerder,, m.
Prostrate, adj. Uitgestrekt liggende.*—,
In ootmoed met het aangezigt ter aarde
liggende.
to Prostrate, v. a. Nederleggen, Nederwerpen ; to —one's self, Litt eerbied ter
aarde vallen, Poor iemand nedervallen.
Prostration, s. Nedervallen nit eerbied, o.
, Neirslagtigheid, Verilapping, Ver.zwaleking Yr.
Prostyle, s. Zuilenrif voor een gebouw,,
yr. *— , Gebouw,, van voren met pi/aren , o.
Prosyllogism , s. Verbinding van twee of
weer syllogisrnen, vr.
Protasis, s. * in de tooneelspokes, Inleiding en verklaring van het
stuk , yr.
Protatic, adj. Vorig, Voora.Maand.
Protean , adj. Van Proteus ; hg, ,^1llerlei
gedaanten aannemende , Veranderlijk.
to Protect, v. a. Beschermen; I.) to —
AGAINST, Beschutten tegen ; 2.) to
Poor beleediging hoe—FROMinjury,
den.
Protection 7 s. Bescherming, yr.; — FROM,
Beschermtng tegen.
Protective, adj. Beschermend; — or its
young, Zijne jongen beschermende.
ProtecProtector, s. Beschermer. *
tor, (een ambtenaar, die met de zorg
des bestuurs belast was „ gedurende de
minderjarigheid van den koningo ) m.
Protectorate, s. Protectoraat ,rn.
Protectorial, adj. Van een' protector.
Protectorship, s. Protectorschap , o.
Protectress , s. Besehermster, yr.
to Protend, v. a. Vooruit strekken.
Protense , s. CHAUCER, zie Extension.
Stoutheid,
Proterviry, s. Moedwil,
Balddadigheid, yr.
to Protest, v. n. Betuigen; to—AGAINST,
Zich tegen verklaren, Protesteren
tegen. * — , v. a. veroud., Bewijzen ,
thans, als: to — a bill,
Toonen. *
Een' wissel protesteren.
Protest, s. Plegtige verklaring tegen
jets, yr. *—, Protest, (gemaakt dour
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eetten notaris , in geval ,van niet-betaling eens wissels ,) o.
Protestant, adj. Protestantsch. * — , s.
Protestant, m.
Protestantism, s. Protestantismus , o.,
Protestantsche godsdienst, yr.
Protestantly, adv. MILTON , Protestantsch.
Protestation, s. Plegtige verklaring van
of tegen iets , vr.; a.) — AGAINST,
Verleraring tegen; 2.) — TO Verklaring aan.
Protester, s. Die eene verklaring van of
tegen lets doer, protesteert.
Prothonotary, s. Opperschrijver, tn. (o.
Prothonotariship , s. Opperschrijverschap,
Protocol, s. Oorspronkelfjk opstel van
lees, Protocol, o.
Protocolist , s. Ps otocollist , Klerk, m.
Protomartyr, s. Eerste martelaar,, m.
Protoplast, s. Voorbeeld , (waarnaar andere dingen gemaakt worden, Poorbeeld,)
Model, o.
Protoplastic, adj. Eerst gevornad.
Prototype, s. Eerste model, Oorspronkelijk opstel , o.
Protoxide , s. in de scheik., metaalkalk,
die weinig zuurstof bevat.
to Protoxidize , v. a. In den eersten grand
oxideren.
Protosulphate , s., zie Combination of
sulphuric acid with a protoxide.
to Protract, v. a. Uitrekken, Uitstellen,
Verschniven, Verlengen; to—FROM ...
To, Verlengen van ... tot.
Protract, s. SeENSER Langzame voortgang , m.
Protracter, s. Uitsteller,,
Protraction, s. Uitrekking , vr., Uitstel, o.
Protractive, adj. Uitstellend.
Protractor, s. Hoekmeter,
Protreptical, adj. Vermanend.
to Protrude, v. a. Pooruit werpen of sta..
ken ; I.) to — FROM, Uitsteken, Steken
nit, van ; 2 ) to — INTO, Steken in.
— , v. n. Vooruit staan of steken; I. )
to — BEYOND , Uitsteken buiten , R.eiken over ; 2.) to — OVER, Uitsteken
over.
Protrusion, s. Vooruitstooting, vr. *—,
Stoot, m.
Protrusive, adj. Voortstootend.
Protuberance, s. Zwelling, yr.
Protuberant, adj. Uitpttitend ;
ABOVE,
Uitstekend boven,
to Protuberate , v. n. Uitpuilec
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Protuberous, adj. ongebru:k.,zie Protuberant.
Protuberation, s. Zwelling , yr.
Proud, adj. Verwaand, 0 pgeblazen , Hoogmoedig. * , Vermetel, Laatdunkend
Trotsch. * —, , Grootsch, Def.
tig. * , Luisterrifk , Prachsig. * — ,
Loopsch , Ridcig Togtig. * — , Wild;
— flesh, Wild y leerch ; to Be — OF a
thing, Op iets hoovaardig zijn.
Provable, adj. Bewijsbaar.
Provant , s. veroud., zie Provender.
to Prove, v. a. Bewijzen , Betoogen; I.)
to - AGAINST , Bewitzen tegen ; 2. ) to
- To, Bewijzen aan. * — , Onderzoeken , Toetsen. * , Ondervinden. * ,
Ondergaan, Lritstaan, Lijden. * v.
n. Bliiken to zifn, Bevonden worden ;
It proved true, Het bleek waar te zijn;
He proved a knave, Rif werd een schurk
bevondrn.
Proveditor,, s. Leverancitr van ?evensmiddelen aan een leger,, tn.
Proven, adj. in de Schot. wet ,zie Proved.
Proveud, s. veroud., Voeder, o. ; zie
Provender.
Provender, s. Droog voede r (voorvee), o.
Provencial, adj. Prorencaalsch.
Provent, zie Provend.
Proverb, s S preekwoord, o.*—,Spreuk,yr.
to Proverb, v. a. bij nude dicht. , In eene
spreuk vermelden. *
Net spreuken of
spreekwoorden voorzien.
— , v. D.
Spreekwooraen gebruiken.
Proverbial ,
adj.
Spreekwoordelijk ,
Spreukig.
Proverbialist, s. Vriend van spreekwoorden, m.
to Proverbialize, v. a. Tot een spreekwoord
waken.
Proverbially, adv. ills een spreekwoord
of spreuk.
to Provide, v. a. Vooraf gereed maken ,
Bezorgen. *—, Voorzien, Verzorgen.*—,
Vooraf bedingen ; I.) CO - AGAINST ,
Tegenmaatregelen nemen , Tegenwerken;
2.) CO - FOR Zorgen, Verzorgen; 3.)
to— or , veroud. , zie to Provide WITH;
4.) to — WITH, Voorzien van, met.
Provided, of : — that, conj. Mite, Op voorwaarde , dat.
Providence, s. Voorzorg y r.; — FOR, Zorg
voor. * , Voorzienigheid. *—, Spearzaamheid , Zuinigheid , yr.
Provident, adj. Vow zorgend , Zorgvuldig;
- OF the future, Zot gende voor de toekornt. * — , Spaarzaam , Zuinig.

PROV
Providential , adj. Betrekkelijk of Van do
Voorzienigheid , Gelukkig.
Providentially , adv. Door de zerg der
voorzienigheid.
Providently, adv. , zie Provident.
Provide-, s. Verzorger, m.
Province, s. Wingewest , o. * , Post,
o. , Bediening , yr. *
,
Lands-chap, 0. , Proy incie yr.
Provincial , adj. Van eene provincie, Pro, Boersch ,
vinciaal , Gewestelijk. *
Betrekkelilk eenen proOnhoffelijk.
s. Provinciaal Opperste
vinciaal. *
van een klooster eener provincie, m.
Provincialism , s. Provincialismus , o. ,
Gewesteliike uitdrukking , yr.
Provincialist, s. Die provincialismen ge.
bruikt.
Provinciality, s., zie Provincialism.
to Provinciate , v. a. HOWELL, In eerie
provincie veranderen.
to Provine, v. a. Wijnranken poten.
Provision, s. Bezorging , Voorziening ,
yr. * —, Maatregelen, tn. meerv. *—,
* —, Levensmiddelen , o.
Voorraad ,
meerv. * , Gemaakte bepaling. * ,
Providie , y r. Loon van een' makelaar,
tn. en o.
to Provision, v. a. Levensmiddelen bezorgen aan ; to — FOR, Van levensmiddeten voorzien voor (b. v. eene maand).
Provisional, adj. Slechts veer eenen
Provisioneel.
Provisionally, adv. Bit voorraad , Veereerst , Pr ovicioneel.
Prov ; sionary,, adj. Vooraf zorgende.
Proviso , s. Voorwaarde , yr.
Provisor,9 S. Bezorger. * , Opvolger in
een geestelijk ambt , Welke voor den dood
des bezitters door den pans benoemd is , tn.
Provisory, adj. Eene voorwaarde inhaudende.
Provocation, s. Oorzaak tot toorn , Beleediging. * Beroeping op eenen
regret-, yr.
Provocative, adj. Aanzettend , Opwekkend. * s. Hetgene den eetlust °peeks,
Middel tot opwekking van den eetlust.
* —, Middel tot opwekking , Prikkelend
middel , 0.
Provocativeness, s. Opwekkende eigenschap, o.
Provocatory, S.COTGRAVE, Uitdaging,vr.
to Provoke, v. a. Opwekken , 4anzetten. * —, Tergen , Beleedigen , Aanzetten , Vertnornen , Boos makers. * her.
wekken , Veroorzaken. * —, Uitdagen,
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Uiteischen. * --,Aanmoedigen, Overreden ; j.) to —AGAINST, Vertoornen tegen; 2. ) to — one TO, a.) Iemand tergen tot ; b.) Iemand aanzetten om te.
—, v. n. Toorn verwekken.*—, DRY'
DEN, zie to Appeal.
Provoker, s. Beleediger. *—, Opwekker.
Veroorzaker, m.
*
Provoking, adj. (Provokingly, adv.)Beleedigend, Tergend.
Provost , s. Vootzitter van een collegie.
*
Provoost (bij een leger), m. (pr.
Provostship, s. Waar igheid van Provost,
Prow, s. Poorsteven, m. Praauw, yr.
Prow, adj. SPENSER, Dapper, Moedig.
Prowess , s. Dapperheid , yr., liked, m.
Prowest , adj. SPENSER, sup. van Prow,
Dapperste.
to Prowl , v. a. Doorzwerven om te planderen. v. n. Zwerven om to plunderen , to rooven , Op belt uitgaan , Op
roof uitgaan ; I.) to --OVER , Afstroopen; 2.) to — THROUGH, Doorzwerven,
Zwerven door.
Prowl, s. Reopen, Uitgaan op roof, o.
Prowler, s. Plunderaar,, Roover, o.
Proximate, adj. (Proximately, adv.)
Naast, Eerstvolgend ,
Zander tusschenkomst.
Proxime, adj. WATTS, Naaste, OnmidProximity, s. Nabilheid , yr. ; — To, Nabijheid 14.
Prox y , s. verkort. van Procuracy , Waarheming.*— , Vlmagt , yr. *—,Waarnemer , Bevolmagtigde, m.
Proxyship , s. Betrekking van gevolmagtigde, yr., Agents-chap, o.
Prude, s. Pruisisch leder, o.
Prude, s. eene flint zus met gene getnaakte zedigheid, Preutsche , Yr.
Prudence, s. Otnzigtigheid, Voorzigtigheld, yr.
Prudent, adj. Verstandig. *—, Voorzigtig , Omzigtig.
Prudential, adj. Wilt.
Prudentiality,, s. Perstandige wifze, yr.
Prudentially, adv., zie Prudential, adj.
Prudentials, s. pl. Lessen der wijsheid ,
y r. meerv.
Prudently, adv., zie Prudent.
Prudery, s. Gemaakte zedigheid, yr.
Prudish, adj. Gemaakt ernstig of zedig.
to Prune, v. a. Snoeijen, Besnoeijen. *—,
v. n. DRYDEN, Zich opschikken ; to UP Zich optooljen of opdrillen.
Prune, s. Pruim, yr.
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Prunel, s. Bruinwortel, tn., Klierkruid, o.
Prunello , s. zekere stf, waarvan de mantels der geestelijkheld gemaakt warden,
Illantelstof. *
Prunel, yr.
Pruner, s. Snoeijer, m.
Pruniferous, adj. Pruimendragend.
Pruninghook, Pruningknife, s. Snoeimes,o.
Prurience, Pruriency , s. Jeukte. *
Sterke begeerte , y r. of trek naar lets,
Prurient , adj. Jeukend. *
Begeerig.
Pruriginous, adj. Jeukend.
Prurigo, s. jeukte, jeuking, yr.
Prusstate, s. Blaauwzuurzout, o.
Prussic, adj . in de scheik., Prutstsch ;—
acid , Pruisisch zuur, Blaauw zuar, o.
Pry , s. Gluren, Turen, o.
to Pry, v. n. Gluren, Turen ; to - INTO, a.) Bespieden; b.) Naauwkeurig
nazien, Inzien ; to— INTO the sffa rs
of another, Fens anders zaken nazien,
Zich daarmede bemoeijen.
Pryingly , adv. Met nieuwsgierigheid.
Prytaneum, s. Openbare zeal, yr.
Prytanis, s. (pl. Prytanes ,) bij de ends
Grieken, Raadsheer , Magistraatspersoon, m.
Psalm, a. Psalm, tn.
Psalmist , s. Psalmist, m.
Psalmodic, Psalmodical, adj. Van het
psalmzingen.
Psalmodist, s. Psalmzinger, m.
Psalmody, s. Psalmzingen, o.
Psalmography , s. Psalmenschrjjven, o.
Psalter, s. Psalmboek , o.
Psaltery, s. snort ran harp , die met stokken bespeeld words, Psalterium, o.
Psammite, s. een zandsteen.
Pseudo, een woora , dat poor aan andere woorden gehecht words, en valsch , onecht , beteekent, als :
Pseudoapostle , s. Valsche apostel , m.
Pseudochina , s. Onechte kina , yr.
Pseudogalena, s. Onechte galena, yr.
Pseudograph , zie Pseudography.
Pseudography, s. Valsch schrift , o.,
sche handteekening, yr.
Psendology , s. Leugenachtigheid , Valschheld van taal, yr. (gen het licht.
Pseudometallic, adj. Slechts blinkend toPseudonymous, adj. Onder een' valschen
naam, Pseu4oniem.
Pseudophilosophy,s.Valschewijsgeerte,yr.
Pseudotinea , s. een insect, Wasmot ,vr.
Pseudovolcano, s. Vulkaan , die nooit lava
uitwerpt, tn.
Pshaw, interj. vitroep van verachting,
Fool!, Bait , Fi I
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Psittaceous, adj. Van het papegaailengeslacht.
Psoas, s. (pl. Psoae ,) Lendenspier, yr.
Psora,sJeukte,Jeuking, yr.Schurft, y r.en o.
Psyche , s. naam van eene nimf, Welke
Ziel , yr.
met Cupido trouwde.
Psychology, s. Zieleleer, yr.
Psychomachy, s. Strild tusschen de ziel
en het ligchaam, tn.
Psychomancy, s. Waarzeggerti, door het
oproepen van de zielen der gestorvenen , yr.
Ptarmigan, s. Sneeuwhoen, o.
Ptisan, s. Gerstewater,, o., Tisane, yr.
Ptyalism , s. Kwilling , yr.
Ptysmagogne,s.Kwillyerdrilyend middel,o.
Puberty, s. Rijpheid,Huy baarheid, Manbaarheid, yr.
Pubescence, s. Het komen tot de huwbaarheid.
Pubescent, adj. Huwbaar wordende.
.dlgerneen
Public, adj. illgemeen. *
Openbaar ; A — person,
bekend. *
Persoon, die eenig ambt bekleedt m.;
spirit, Gemeengeest , Burgerzin, m.*—,
8. Publiek, illgemeen, o.
Publican, s. Tollenaar , Gaarder. * — ,
Herbergier,, m.
Publication , s. Bekendmaking. *—,
cuing, Uitgave (van een bock), yr.
Public-hearted, adj., zie Public-spirited.
Publicist, s. Schrsiver over de wetten der
natuur en der volken, m.
Publicity, s., zie Publicness.
Plublic-mindedness,ziePublic-spiritedness.
Publicness, s. dilgemeenheid. • —, Bekendheid, vr.
Public-spirited, adj. Met een gevoel van
'vaderlandsliefde bezield.
Public-spiritedness, s. Gevoel van vaderlandsliefde , o., Vaderlandsliefde, yr.
to Publish, v. a. Bekend maken ; to — To,
Bekenti maken aan, Kennis geven van
aan. * —, (een boele)Uitgeven.
Publisher, s. Bekendmaker. * , Uitgever (van een book), m.
BruinPuce, adj. Plooikleurig. *
finrperkleurig.
Pucelage , s. Maagdom, Maagddom, tn.
Puceron, s. Plantluis , yr.
Puck, a. soort van geest onder de feats,
Berggeest, m.
Puckball, s. Bovist , tn.
to Pucker, v. a. In vouwen of plooijen
le gen ; to - UP, Opplooijen. v. n.
Met fronsen of plooJen zitten ; fig. Verlegen
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Pucker, s. Kleed, dat met plooilen zit,
0.; fig. Perlegenheid, yr.
Puckered, adj. Geploold. (o.
Pucker-water,s.illuinwater,Stillselwater,
Puckfist , zie Puckball.
Puddening, s. scheepsw., Legaan , ilnkerroering, yr.
Pudder , s. Geraas , Leven , Gewoel , o.
to Pudder, v. u. Een leven maken , Razen. v. a. Verontrusten , Verlegen
waken. Aanm. Beide Ivoorden beginnen
te verouderen.
Pudding, s. Podding. * —,Beuling ,
in het algemeen, SpilWorst , yr. *
zen , yr. meerv. *
Palhoed, m.
Pudding.bag , Pudding-cloth, s. Poddingzak „ m.
Pudding-fish, s. snort van bracem.
yr.
Pudding-grass, s.
Pudding-maker, s. Beulingmaker,, m.
Pudding-pie, s. Vleeschbodding, m.
Pudding-pipe-tree, s. Kassiaboom, m.
Pudding-sleeve, s. Wilde mouw der g-ce4telilleen, yr.
Pudding-stone, s. Poddingcteen, m.
Puddingtime, s. Etenstij d. *— , Juices
e ojd, m.; In —, Juist van pas.
Puddle, s. Voile plas, Modderpoel, m.
to Puddle, v. a. Bemodderen, Vaal maken. * — v. n. zie Muddle.
Puddly,, adj. Modderig, Vuil.
Puddock ,s. Omheining, yr., zie Padd,ck.
Pudency,, s. Zedigheid, Schaamte, yr.
Pudicity, s. Zedigheid, Kuischheid, yr.
Puefellow,, s. Makker,, in., zie Pewfellow
.
Puerile, adj. k'inderachtig.
Puerility, s. Kinderachtigheid , yr.
Puerperal , adj. Van het kinderbaren.
Puerperous , adj. Kinderen barend.
Puet , zie Pewet.
Puff, s. Geblaas, o. , Blazing met den
mond, yr. * Rukwind ,m. *— , elk
ligt en met lucht gevuld ding, Boys's:,
enz. Poederkwast, * — , Gepoch, o., Snoeveril , Windzakkeril ,
Kwakzalveril, vr. * — , Persoon, die,
bil verkoopingen , opjaagt , en speelt , om
anderen aan te zetten , m.
to Puff, v. n. De wanen met wind vullen , Blazen. *—, Ho)gen, Blazen. *—,
Zich haasten. *—, Opzwellen , door wind;
a. ) to — AT, Spotten met ; 2.) tO AWAY , a.) Poortblazen , Voortrooken,
Doorpoffen; b.) zie to OFF; 3.) to
- OFF, Wegsnellen , Zich wegspoeden ;
4 . ) to - WITH,

Opgezwollen zsYn van.
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—, v. a. Opblanen. •
Opgeblazen
maken. * Verheffen. - Opjagen
(btiverkoopingen); ) to-AWAY Wegblazen, Voortblazen ; 2.) to- ur , Opblazen (met, WITH).
Puffball, s. Bovist, tn.
Puffer, s. Blazer, ns.
Puff-guts, s. Dikbuik , m. en yr.
Puffin, s. Waterhoen, o. * naam van
eenen visch, Zeepaauw. *—, Bovist,m.
Puffinapple, s. een appel, 1Zabauw,, yr.
Puffiness, s. Windigheid, Bolheid , yr.
Puffing, adj. (Puffingly, adv.) Blazend,
Hijgend.
Vol wind *
Puffpaste, s. Luchtig gebak, o., Poffertjes , o. meerv.
Puffy, adj. Windig, Vol wind, Bol.
Pug, s. naam, dien men aan eenen aap ,
hond, enz. geeft. * —, Mops , tn.
Puggered, zie Puckered.
Pugh, interj. Ba!
Pugil, s. zoo veel als men tusschen de
twee voerste vingers en duly kan vatten,
Hand.vol , vr.
Pugilism,, s. Vuistvechten, Boksen, o.
Pugilist, s. Vuistvechter, Bokser, m.
Pugilistic, adj. Van het vuistvechten.
Pugnacious, adj. StrVilzuchtig.
Pugnacity, a. Strijdzuchtigheid, yr.
Pugnose, s. Mopsneus, m.
Puisne, adj. Jonger. *-5 Geringer,, Minder.
Gering, Klein, Nietig.
Puissance, s. Magt , yr.
Puissant, adj. (Puissantly, adv.) Magtig.
Puke, adj. Vlooikleurig.
Braking,vr.
Puke, a. Braakmiddel, o.
to Puke, v. n. Braken, Overgeven.
Palter, a. GARTH , Braakmiddel, o.
Pulchritude, s. Schoonheid, yr.
to Pule, v. n. Piepen (als een kuiken).
• —, Kreunen (als een kind), janken.
Pulic, s. Vlooikruid, o.
Pulicose, adj. Vol vlooijen.
Pulicous, adj., zie Pulicose.
Puling, s. Kreunen, Piepen, Janken, o.
Pulingly, adv. Kermend , Klagend.
Puliol, s. een kruid, Vlooikruid, o.
Pulkha,
Slede der Laplanders, yr.
to Pull , v. a. Trekken, Rukken, Naar
zich toehalen. * —, Plukken, Afplukken. * Scheuren; I.) to — AWAY,
Wegtrekken, Wsgrukken; 2.) to — BAC
Terug trekken; 3.) to — one BY the
gleeve, Iemand bij de moues trekken;
4.) to—DOWN, a.) Nelrtrekken; fig.
to - DOWN UPON one's head, Zich op
dais hals halen; b.) Omverre halen ;c.)
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Sloopen; d.) Vernederen; s.) to ,
a.) Intrekken; b.) to-IN AGAIN , Weder intrekken ; c.) to — IN pieces, In
stukken trekken of scheuren; 6.) to -OFF, Uittrekken .4,Ptrekken ; 7. ) to ON , ilanzetten ; 8.) to - OUT, Uittrekken , Uithalen ; 9.) to — UP , a.) Ophaler; Optrekken ; b.) Uithalen , Uittrekken , Uitrukhen ; ao.) to —UPON one ,
Over iemand brengen. * —, v. n. Roeif en ;
to — AWAY FOR, Roeifen naar;
2.) to—BACK , Terug roeffen.
m., Worst'sPull, s. Trek. *
ling. * —, Ramp, yr.
Pull-back, s. Beletsel, o.
Pullen, s. veroud., zie Poultry.
Puller, s. Trekker, m.
Pullet, s. jonge hen, yr., Jong hoen,o.
Pulley, a. Katrol , yr. * —, Takel, m.,
Blok, o.
Pulleydoor, s. Deur, die zich, door mid~
del van een gewigt zelve sluit , yr.
Pulleypiece, s. Kniestuk (aan een hat,
nas), o.
to Pullulate , v. n. Kiernan.
Pullulation , s. Kieming, yr.
Pulmonary, adj. Pan de long, Long...
s. Longkruid, o.
*
Pulmonic , adj. Tot de longen behoorende,
Long... *—, s. Die eene longziekte heels'.
Pulp, s. elke zachte ofpappige massa.*—,
Vleesch , (van y ruchten,) o.
Pulping-mill, s. Molen, om de kiffljboo.
nen van Naar yleesch of schil to ontdoken,
Pulpit, s. Spreekgestoelte, o. * —, Kansel, Preekstoel, m.
Pulpit-cloth, s. Kanselbekleeding, rr.
Pulpit-thumper, s. Kanselklopper, (d. i.
predikant, die vaak op den kansel
slant,) m.
Pulpous, adj. Vlezig, Zacht.
Pulpousness, s. Vleezigheid, yr.
Pulpy, adj. Vieezig.
Pulsatile , adj. Geslagen kunnende warden.
Pulsation, s. Klopping , yr.
.Elorlogie,
Pulsator, s. Klopper,, m. *
o. 5 Houtworm, m.
Pulsatory,, adj. Kloppend (als een pals).
Pulse, s. Polsslag.* —,Pols,m.; to Feel
one's -, Iemand den pals yoelen ; fig. Ie'and poison, onderzoeken. *—,Tikken,
o. *
Schommeling , yr.
Pulse, s. Peuly ruchten,
meerv.
Slaan (gelijk de polo).
to Pulse, v.
* — , Tikken, gelijk eon horologic * —,
v. a. Stooten , Driven.
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Pulsific, adj. Den pals bewegend.
Pulsio n, s. Voortstooting, Voortduwing, yr.
Pulraceons , adj. , zie Macerated.
Pultce, zie Poultice.
pulverable, adj. West tot poeder kan gemaakt worden, Vergruisbaar.
to Pulverate, v. a., zie to Pulverize.
Pulverin, s. ilsch van barilla, yr.
Pulverization, s. Vermaling tot poeder, vr.
to Pulverize , v. a. Tot poeder waken.
Pulverous, adj. Poe&rachtig, Stofachtig.
Pulverulence, s. Stow held, vr.
Pulverulent, adj. Stoifig.
Pulvil, s. Reukpoeder, a.
to Pulvil, v. a. Met reukpoeder bestrooljett.
Pumice, s. Puimsteen, m.
Pumiceous, adj. Puimsteenachtig.
Pumicestone, s., zie Pumice.
Pummel, zie Pommel.
Pump, s. Pomp, yr.
Pump, s. Dansschoen, m.
to Pump, v. n. Pompen, 'fan de pomp
staan. * v. a. Pompen; fig. Onderzoeken, Polsen; a. ) to—one P, , R. Iemand polsen omtrent ; 2.) to --OFF wine
FROM—our
a cask , 1217ijn nit een vat pompen;
30 to
Uitvorsehen ; 4.) to
-vP
Oppompen.
Pump-borer, s. Pompboor, Schnlphoor,vr.
Pump-brace, s. Pompgek , m.
Pump-cistern, s. Pompbak , m.
Pump-dale, s. Pompdaal, yr.
Pumper, s. Die ofDat pompt, Pomper,m.
Pump-gear, s. Pomptoestel, m.
Pump-hook, s. Pomphaak, m.
Pump-hose, s. Mammiering, Vr.
Pumpion, s. Pompoen,
Pumpkin, s., zie Pumpion. Aanm. Doze
verbastering van Pumpion is het gebruikelijke woord.
Pump-leather, s. Pompleir, a.
Pump-rope, s. Pomptouw,, o.
Pump-scraper, s. Pompschraper, en.
Pump-spear, 8. Pompstang, yr.
Pump-stroke , s. Pompsiag, Zuigerslag,m.
Pump-water, s. Pompwater, o.
Pump-well, s. Pompzode, yr.
Pun, s. Dubbelzinnige uitdrukking, Equi vogue , yr.
to Pun, v. n. Dubbelzinnige uitdrukkingen bezigen. * — , v. a. Door woordspelingen overreden.
to Punch, v. a. laag woord, Met de vuist
siaan.
Punch, s. hag woord, Vuistslag ,
Punch, a. een drank, Punch, vr.

PUNC
to Punch, v. a. Doorsluan, Dearbpren,
(met een scherp.werktuig).
Pouch, s. Puntig instrument, dienende
ow gaten door iets to slaan, Bros,
Priem , enz.
Punch, s. Hansworst , m. * , met vet,
achting , Kort dik ventje , o. , Dikzak, m.
Punch-bowl , s. Punchkom , yr.
Puncheon, s. , zie Punch in tie eerste beteekenis. *
, zekere maat Yost. vochten , inhoudende 8o gallons.
Puncher, s., zie Punch in de eerste beteekenis.
Pnnchinello , s. Hansworst , tn., zie Punch.
Punchladle, s. Punchlepel, m.
Punch-strainer, s. Punchzeefje , a.
Punchy, adj. Kort en dik.
Punctated, adj. Gepunt, Puntig. *
,
in de plantk., Met kleine gaatjes.
Punctiform , adj. Stipvormig, Puntvormig.
Punctilio, s. Naauwgezetheid.*—, Haarkloveril, yr.
Punctilious, adj. Naauwgezet, Stipt.
Punctiliously, adv. Naauwgezet, Stipt.
Punctiliousness, s. Naauwgezetheid, yr.
Punction, S. zie Puncture.
Puncto, s. BACON, Stiptheid tenor pleg:
tigheid , vr. *—, SHAKSP., Stoat, bli
het schermen,
Punctual, adj. In ten punt bestaande. *—,
Naauwgezet, Stipt, Kitsch.
Punctualist, s. Naauwgezet mensch , tn.
Punctuality, s. Naauwgezetheid, yr.
Punctually, adv., zie Punctual.
Punctualness, s., zie Punctuality.
to Punctuate, v. a. Van tie scheiteekens
voorzien, Punctueren.
Punctuation, s. Plaatsing der scheiteekens
(base het schriiven), Punctuatis, yr.
Punctuist, s. Kenner der punctuatie, so.
to Punctulate, v. 'a. Stippelen.
Puncture, s. Prik , m., Gaatle, 0.
Pundit, s. Geleerde Brahmin, m.
Pundle, s. Korte dikke vrouw, yr._
Pungency, s. Scherpheid. * —,Grievendheld, yr.
Pungent, adj. Seherp. *
Prikkelend,
Bijtend. * – , Grievend.
Punic, adj. Punisch, Carthaagrch; fig.
rBaeatilr, ieygre.lijk , Valsch. * — , 8. Punische
Punice , s. buiten gebruik,Preegluis, vr.
Puniceous, adj. Purper.
Puniness, s. Kleinheid, yr.
to Punish, v. a. Straffen; to—one roa
... with, Iemand voor ...stra en met.
Punishable, adj. Strafbaar; a. -- BY,
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Strafbaar door,
velgens; a.) — I'
roit, Strafbaar voor, wegens, om.
Punishableness, s. Strafbaarheid, yr.
Punisher , s. Strnfer, m.
(voor.
Punishment, s. Straf, y r.; -- FOR,
yr.
Punition, s. Straf,
Punitive , adj. Strafend , Strafopleggend.
Punitory, adj. StraPnd, Strafbejenend.
Punk, s. Ligtekooi, Hoer, Slet, yr.
Punning, s. Bezigen van dubbeizinnigheden , o.
Punster, s. Die er zijnwerk van maakt
orn dubbezinnigheden (Puns ) to zeggen.
Punt, s. Pont, yr.; Punts, pl. Toms:nervier, 0.
to Punt, v. n. Basset en Omber spelen.
Punter, s. Bas.,etspeler (tegen den banPier), na.
Puny, adj. Jong. * —, Klein, Gering,
Van minder' rang. * — , s. SOOTH
„forage, onervarene sukkei , m.
to Pup, v. n. van honden, Jongen.
Pup, s., zie Puppy.
Pupa , s., zie Chrysalis.
Pupil, s. Oogappel ,
Hij of 'zff , die
Pupil, s. Leerling. *
onder iemands voogdijschap staat, Pupil,
m.
yr.
MinderPupilage, s. Leertifd, m.
far!gheid, yr.
Pupilarity, s. Minderjarigheid,
Pupilary,, adj. Tot eenen minderjarigen
behoorende.
Pupivorous, adj. Maskers etende.
Puppet, s. Tooneelpop, Marionet , yr.
Verwaande zot, m.
*
Puppetrnan, Puppetmaster, a. Eigenaar
van een poppe n
- spel, m. Cm.
Puppet-player, s. Bestuurder der poppen,
Puppetry, s. ongebr., Gemaaktheid, vr.
Puppetsho'w,, s. Marionettenspel, Pop. penspel , o.
Puppy , s. Jong, o.,Jonge bond; fig. Ongelikte beer,
to Puppy, v. n. Jongen werpen.
Puppy-headed, adj. Met een' hondskop.
Puppyism, s. Zotheid, .1„fdelheid, yr.
to Pur, v. n. van katten, enz,, Spinnen.
, v. a. GRAY, Door spinnen nit*
drukken.
Pur, s. Spinnen (eener kat), o.
Purbeckstone , s. Purbecksche steer, m.
Purblind, adj. Bifziend, Kortzigtig.
Purblindness , s. Bijziendheid, Kortzigtigheid , yr.
Purchasable, adj. Koopbaar,, Verkrifgboar, Te kriigen.
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to Purchase, v. a. Koopen ;fig. Perkrifgen , Verwerven, Bezorgen (voor geld,
motile, enz.). *
Vrifkoopen, Koopen;
I.) to
FOR, Koopen voor; 2.) to OF , Koopen van ; 3.) to--WITH, Koopen voor. *
scheepsw. , .Rigten. *—,
v. n. Neer ken.
Purchase, s. Roofs, Caller , wat men buiten erfessis verkregen heeft,) m. *—,
Koopprijs. * schcepsw. , Spil yr.,
Takel , m.
Purchasemoney, s. Kooppenningen, vs.
meerv. , Kolpprijs, m.
Purchaser, s. Kooper. *—, Verkrfiger,m.
Pure, adj. Zuiver, Klaar, Rein. * —,
Enkel.
to Pure, v. a. veroud., Zuiveren.
Purely, adv. Zuiver. * —, Enkel.
Pureness, s. Zuiveri;eid, yr.
Purfile , s. voormaals , Garneersel vas
vrotewenkleederen o.
to Purple, v. a. Garneren. *
v. n.
Met garneercel bezel zijn.
Purg e,, Purflew, s. Garneersel, o.
Purgament, s. BACON, zie Cathartic.
Purgation, s. Zuivering. *
Buikzuiverin , yr.
Purgative, adj. Buikzuiverend. *
a.
Buikzuiverend middel, o., Purgatie, vs.
Purgatorial, adj. Van het vagevuur.
Purgatorian, adj., zie het meer gebruik.
Purgatorial.
Purgatory, adj. Zuiverend, Reinigend.
*
s. Vagevuur, o.
to Purge, v. a. Zuiveren; I.) tO — AWAY,
a.) Afdrijven (onreinheden); b.) Wegnemen ; 2.) CO — FROM , Reinigen van
( schuld); 3.) to — OF, Reinigen van
(vuil); 4,) to — OFF, 41dr-elven. * ,
v. n. Zich zuiveren, Purgeren. * ,
Loslijvig zijn.
Purge, s. Buikzuiverend middel, o., Purgatie, yr.
Purger, s. Zuiveraar,, Reiniger ,m.*—,
Buikzuiverend middel , o., Purgatie, yr.
Purging, s. Loslifvigheid , yr.
Purging-bind-weed, o., zie Scammony.
Purging-flax, s. Klein vlaskruid, o.
Purging-grain, s. Purgeerkorrels, yr.
tracery.
Purging-nut, s. Purgeernoot , yr.
Purging-thorn , s. Sehijtbeccenstruik ,
Purification, s. Zuivering, Reiniging. yr.
Purificative, adj. .Reinigend.
Purificatory, adj., zie Purificative. *—,
s. Kelkdoek, en.
Purifier, s. Reiniger, ten
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Puriform, adj. Ettervormig.
to Purify, v. a. Zuiveren, R.einigen.*—,
v. n. Zuiver ivorden.
Purifying, s. Reiniging, yr.
Purim, s. Purimfeest, o.
Purism, s. Taalzuivering, yr. , Purlsmus , o.
Purist, s. Taalzifter, Iemand, die in
het gebruik van woorden zeer naauwgezet is, m.
Puritan, s. aanhanger eener sekte in Engel., die op bijzondere heiligheid aanspraak maakt, Puritein. * , adj.
Puriteinsch.
Puritanic, Puritanical, adj. (Puritanically, adv.) Puriteinsch.
Puritanism, s. Leer tier Puriteinen , Vr.
Purity, s. Zuiverheid , Reinheid. * —,
Kuischheiti, yr.
Purl, s. Gestikte rand,
Purl , s. Alsembier , o.
to Purl , v. a. Met gestikte naden maker.
to Purl, v. n. Ruischen , Kabbelen, Mur'mien ; CO-ALONG Voortruischen.*—,
Zich goivend verheffen, Golvend oprei
-zeri.
Purl, s. Gemurmel, Geruisch, o.
Purlieu, s. Voorhout , o. * — , Vrile jagt,
yr. *—, Omtrek , m.
Purlieuman, s. Die eene vrgYe jags heeft.
Purlin, s. Dwarsbalk , tn. of Dwarsrib,
die tie sparren voor het doorzakken behoed:, yr.
Purling, s. Gemurmel, o.
to Purloin , v. a. Steien , Tregnemen ,
Karen. v. n. Steien, Lange g ingers hebben.
Purloiner, s. Dief, tn.
Purloining, s. Stelen,o.*—,Diefstal,m.
Purparty,, s. Aandeel ,o.,zie.Pourparty.
Purple, adj. Purper. * s. Purperkleur,, yr. * — , pl. Purples, Scharlakenkoorts , Blutskoorts, yr.; ook :Knaapjeileruiti , o.
to Purple, v. a. Purperrood verwen,
Eene purperkieur geven , Rood verwen ;
2.) to— OVER, Bepurperen(met, with );
2.) to — WITH Versieren met (lets,
dot rood is).
Purple-apple, s. Purperappel , tn.
Purple-cherry, s. Virgin. pruimboom ,
Purple-chickweed, s. Rood zandkruid, o.
Purple-emperor, s. Purperviinder,, tn.
Purple-fish, s. Purperslak, yr.
Purple-flower, s. Machu, yr.
Purple-grass, s. Roode weideklaver, , yr.
Purple-Jacobe a, s. FraaijeJakobsbioem,yr.

PIMP
Purple-royal, adj. Hoeg purperrood.
Purple-shades , s. pl., zit Purple-emperor.
Purple-velvetfiower , s. Fluweeibloem, v
Purple-whelk , s. eene trompetslak.
Purplish, adj. Purperachtig.
Purport , s. Meening, Bedoeling (van
een geschrift of retie), vr.
to Purport , v. a. Meenen,Bedoelen,Behelzen.
Purpose, s. Voornemen , Doel , Einde,
o. ; to Change , Van voornemen veranderen; On —, Met het voornemen ;
ook: Met opzet, Voorbedachtelilk. * —,
Uitwerking ,
, Nut, Gevolg, o. ;
That succeeded to , Dot yid naar
wensch nit; To my —, Ten mijnen nutte ; To no—, Te vergeefs ; To good--,
Nuttig. * —, Voorbeeld, o. *
, pl.
Purposes, zie Cross-purposes.
to Purpose , v. a. Voornemen , Bedoelen,
Besluiten. * —, v. n. V;)ornPmens zijn;
prov. Man purposes and God disposes,
De mensch wikt en God beschtlet.
Purposeless, adj. Doelloos Vruchteloos.
Purposely, adv. Met opzet.
Purpresture , zie Pourpresture.
Purprise, s. Omheinde pleats, yr. * —,
Omtrek, m. of Uitgestrektheid eener
heerlijkheid, yr.
Purpurate , s., zie Salt formed by the
purpuric acid and a base.
Purpure , adj. in de wapenk., zie
Purpuric, adj. enkel in: — acid, Zuur,
dat men door tie digestie van den dock
der reuzenslang ve-krUgt , o.
Purr, s. Zeeleeuwerik, m.
to Purr, v. n. , zie to Pur.
Purr, s., zie Pur.
Purse, s. Bears, Geldbeurs , y r. * —, in
Turkil e, geschenk van 50o kroonen ,
Beurs , yr.
to Purse, v. a. In eene hours doer); CO UP , Opsteken. * , (als eene bears)
Zamentrekken.
Purse-bearer, s. Die tie bears beef:.
Purse-cutter, s. Beurzesn&ler,, rn.
Pursenet , s. Zaknet, o.
Purse-pride, s. Gel-!trots, tn.
(dom.
Purseproud, adj. Trotsch op zilnen
Purser, s. weleer, Boekhouder, Betaalrimester op een schip. * —, thaws, Fietualierneester,, m.
Purseshaped, adj. Beursvormig.
Purse-string, s. Beurskoordje , o.
Pursiness, Pursiveness, s. Kortaden;igheld , vr.
Purslain, s. Porselein, yr.

PUPS
Purslain-tree , s. Struikmelde , yr.
Pursuable , adj. Vervolgbaar.
Pursuance, s. Vervolging. *
Voortzetting.
Nakoming, vr. ; In—of,
Ingevolge, Overeenkomstig.
Pursuant, adj. Gedaan ten gevolge van
lets ; Ingevolge, Overeenkomstig
to Pursue, v. a. Vervolgen, Nazetten.
• —, Vervolgen, Voortzetten , Doorzetten. *
Navolgen, Nabootsen. *
Najagen, Trachten te bereiken; to —
pleasure , Het vermaak najagen. *
v. n. Voortgaan, Vervolgen.
Pursuer, s. Vervolger,, m.
Pursuit, s. Vervolging, Nazetting. *—,
Najaging, Vervolging. , Doorzetting, yr.; to Be in — of something,
lets najagen of zoeken en bereiken.
Pursuivant , s. Staatsbode, m, ; — at arms,
Wapenkoning,
Pursy, adj. Kortademig (aoor dikheid).
* —, van paarden, Dempig.
Purtenance, s. Omloop, .dfval van een
dier, m.
Purulence , Purulency, s. _Ettering,ivr.
Purulent, adj. Etterend, Etterig.
to Purvey, v. a. veroud. , Voorzien van
lets. thane, Bezorgen.—, v. n.
Voorraad koopen, Opdoen.
Purveyance, s. Leyensmiddelen , a. mrv.,
Voorraad, m. *— , 4anschaffen daarvan , o. * , Eisching of Requisitie
van levensmiddelen voor het gevolg des
konings, yr.
Purveyor, s. Spifsbezorger. *
Proviandmeester. * —, Koppelaa r, rn.
Purview, s. Voorwaarde, yr. *— , Bevelende gedeelte eerier parlementsakte of
wet , o.
Pus , s. Etter, tn.
to Pnsh, v. a. Stooten, Eenen scoot geyen. * , Aanstooten, Voortstooten.*—,
Aandriven , Voortschuiven. *—, Doorzetten, Met fiver vervolgen, Verhaasten , Bevorderen. * , Drify en. * — ,
Lastig vallen; a.) to — AWAY, Wegstooten , Wegduwen; 2.) to — DOWN ,
a.) Nederstooten; b.) iffstooten (in ,
into); c.) Yellen, IVedervellen ; 3.) to
- FROM, Stooten van, uit ; 4.) to —
one ON, Iemand voortstooten; 5.) to —
one ovER , _remand stooten over; 6.) to
- TO, Drijven tot. * —, v. n. Stooten.
*
Streven, Jagen. *
Aanvallen.
*
Met geweld losbreken; to — AT
a thing, a.) Naar lets stooten; b.) lets
t r achten te bereiken.
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PUSH
Push ? s. Stoat. * Aanval , tn. • —,
Pogtng , vr.; 1 will have another for
it , Ik zal het nog eenmaal wagen.*—,
Nood, tn. , Verlegenheid, vr., Uiterste ,
o. ; to Bring a thing to the last — , Eerie
BACON,
zaak ten einde brengen. *
Zweer Yr. Puistje , o.
Push-back , s. Terugdrilyen , o. •—,
wifzing, vs.
Pusher , s. Stooter ; fig. Voorzitter.
Jonge kanarie, die nog niet alleen vreeton.
Pushing , adj. Ondernemend.
Pushing-school, s. Schermschool , yr.
Pushpin , s. Kinderspel met spelden,o.
Pusillanimity, s. Bloohartigheid,
hartigheid, yr.
Pusillanimous, adj. (Pusillanimously, adv. )
Bloohartig, Lafhartig.
Pusillanimousness , s. Bloohartigheid, vr.
Puss, s. naam, dien men eerie kat geefl,
Foes, yr. * —, naam, dien tie lagers
?net veraan eenen haas geven. *
achting, Vrouwmensch, o., als: A dirty –,
Eene morsebel.
to Pustulate, v. a. Puistig tnaken.
Pustule, s. Puistje , o.
Pustulous, adj. Puistig.
to Put, irr. v. a. Zetten, Stellen,Plaats.
sen, Leggen. *
Brengen, Maken.
*
Aanzetten, Aandrtiven.
oorzaken, Voortbrengen. * —, Er bi fvo.gen of doen. * —, Stellen, Voorstellen;
Put the case, Stel het geval ; to — a
riddle; Een raadsel voorstellen; He —
that case to me, Rif stelde hetmifvoor.
* — met onderscheidene bffvoegsels , in
meer of min afwifkende beteek., als: a.)
to — ABOUT , a.) Slaan, Zetten, Leggen,
Hangen, Doen, enz. om ; b.) Later:
rontkaan ; Put the glass ABOUT, Laat
het glas rondgaan ; c.) to — one ABOUT
doing a thing, Iemand aan iets zetten,
Iemand noodzaken lets te doen ; 2.) to
- AGAIN, Wederom zetten , stellen, leggen , doen , enz. ; 3.) to— ASIDE , Ter
zijde leggen, stellen, zetten; 4.) to ASUNDER Scheiden ; 5.) tO - AWAY ,
a.) Wegzetten , Wegleggen ; b.) .Wegdoen; c.) Wed Igen ; d.) Verdrffven ;
6.) to BACK a.) Achteruit zetten;
b.) Wegleggen ; 7.) CO-BEFORE, Plaatsen , Zetten of Doen voor; 8.) to-BY,
. a.) Ter zifde leggen; b.) Bewaren; c.)
Verwaarleozen, Versmaden; d.) Wegnemen , Verdrifven ; e.) Afkeeren, At=
wenden, Afweren; f.) Afbrengen, Afkeeren (van, from); g.) Afzetten; 9.)
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PUT

PUT

to — DOWN a. )Nederzetten, Nederleg- 1 7.) to — OUT OF, Stellen, Zetten, Brengen ; b.) .Nederlaten , Nederschuiven ; gel; of Doen nit; to — OUT OF joint,
c.) Afzetten , Uitzetten ; d.) Te ender Uit het lid brengen, Verrekken , Ver.
wrikken ; to—one OUT OF one's bias,
brengen, Vernietigen ; e.) Tot zwijgen
brengen ; f.) Vernederen , Afzetten, Be- Iemand van zijn sick brengen ; to —
rooven ; g.) Doen verminderen , Uit de one OUT OF countenance , Iemand vermode brengen, In onbruik brengen; h.) legen maken ; to — one OUT OF
Wederleggen ; 10.) to — FORTH , a.) order, *) Iemand ongesteld maken ; ** )
Uitsteken ,Uitstrekken ; b. ) Voorstellen, Iemand verlegen maken ; to — one OUT
Veorzeggen (aan, to); c.) Voortbren- OF head , Iemand ontmoedigen , Hem den
gen , Schieten , Uitschieten (bladen, moed benemen; to—one OUT OF all hope,
leaves ); d.) Vertoonen , Ten teen sprei- Iemand alle hoop benemen ; to —
den ; d.) In ;net werk stellen , Aanwen- ouT of mind , Uit het geheugen verbanden ; f) Uitgeven , In het licht geven ; nen ; to — one's nose OUT OF joint , leri.) to - FORWARD, a.) Ten teen sprei- mand den voet ligten ; t 8.) to —OVER,
den , Vertoonen , Laten zien; b.) Be- a.) Overvoeren; b.)Verwinzen (op, aan,
vorderen ; to - one's self FORWARD, TO); 9.) to—To, a.) Voegen ; b.)
*) Zich voordoen ; **) Zen geluk he- Overlaten aan, Bloot stellen aan ; c.)
vordere n ; 12.) to — IN, a. In het mid- *) Voorstelien aan; Spannen voor;
den brengen, Aanvoeren , Zeggen; b.) ***) Aanspannen , Inspannen, VoorspanInlasschen , Er in plaatsen ; c.) bren- nen ; d.) to — TO the torture , Op do
gen in; to- IN fear, Bevreesd maken ; pijnbank brengen ; e.) to — TO it,
to — IN order, In orde brengen ; to — het naauw brengen, K:wellen, Dringen;
one IN mind of a thing, Iemand jets to to Be put TO it, In moeijelÜkheclen verbinnen brengen of herinneren , Iemand keeren; to — the hand Pro, De hand slaan
aan jets doer denken ; to -- IN practice, aan, De hand leggen aan ; to — To the
In beoefening brengen, Uitoefenen ; to sword, Over de kling jagen ; to — TO
- IN print, Drukken; to — IN bail, death,Ter deed brengen; to—TO TRIAL,*)
Op de proefstellen; **)Voor een geregtsBorg stellen ; 13.) to
INTO, Zetten,
Plaatsen , Stellen , Doen, enz. ; b.) hofbrengen; to — TO shame, Beschamen,
Vertalen ins; to — Dutch INTO English, Aan schande bloot stellen ; to — TO the
Nederduitsch in het Engelsch vertalen ; oath, Eaten zweren , Een' ced later; doen;
1 4 . ) to - OFF , a.) Afstooten , Van land tO - TO the vote, Tot eene stemming overgaan ; 20.) to — TOGETHER, a.) Zamerkbrengen ; h.) Afleggen, Afzetten,
deco , Ultdoen , Uittrekken ; to —OFF voegen , Btieen voegen ; b.) Vereenigen,
one's hat TO a lady, door eene dame Verbinden ; 21.) to — UP , a.) Opzet ten,
den hoed afnemen ; c.) Afleggen, Zich Opstellen Ophalen Opschuiven ; to ontdoen van ; d.) Afschepen , Wegzen- UP TO sale, Te koo5zetten ; b.)Wegsteden ; to — one OFF WITH, Iemand af- ken, Opsteken ; c. Overleggen , Opzaschcpen met ; e.) ilizetten, Vertieren ,
melen , Opleggen , ewaren ; d.) InzouVerkoopen ; f) Uitctellen , Verschuiven;
ten , Inmaken ; e.) Inpakken,Oppakken„
2
Verspreig.) AfrinZen ; h.) Uitgeven
Zamenpakken; f.) Opjagen; g.) Voordraherengen ; 1.5.) to — ON, gen ,Voorstellen, Deco ; to — uP a prayer
I
den , In umroop
a.) Zetten, Stellen , Ineggen , Plaatscn TO God, Tot God bidden ; to — u p a
o Doen op ; b.) Aandoen, Aantrekken,
claim TO a thing, Aanspraak op jets ma;ndoen , Opzetten ; c.)Aannemen,Zich ken ; 22.) to —UPON , Leggen , Zetten,
voordoen of vertoonen in ; d.)Opleggen; Plaatsen , Doen, enz. op ; tO - UPON a
e.) Bevorderen , Tot stand brengen ; trial, 'Ian een geregtelink onderzoek onderwerpen ; zie ook to Put ON. * -,
16.) to -OUT , a.) Uitzetten , UitlegEen schip
gen, Uitsteken , Uithangen ; b.) Uitn. Gaan, Zich bewegen. *
doen , Uitblusschen ; c.) Uitschieten, sturen. * —, Kienzen , Uitkomen.
Voortl'rengen ; d.) Uitgeven , In het licht met verscheidene bifvoegs. in sneer of min
geven ; c.) UltZettell LTitdoen, Op in- afwijkende beteekenis , als : I.) to terest zetten ; f.) Wegjagen , Uitdrij- BEYOND Gaan buiten , Overschrif'den ;
ven ; g.) In de War brengen, ,Soren, 2.) tO - FORTH, a.) Uitlooren , In zee
Verwarren , Verlegen maken ; h.) Uit- sicken, De haven verIaten ; b.) Uitloosteken (iemand de 6egen , one's eyes); pen , Groeflen , Tieren, Gedijen ; 3.) to

PUT
- FORWARD, Zich haasten ; 4.) tO IN , a.) Binnen loopen, Binnen komen;
b.) Optreden , Verschijnen; 5.)to -IN
FOR, dangpraak waken op , Vorderen ,
Eischen , Vragen, Verlangen; b.) Dingen ofstaan naar , Solliciteren om, naar;
c.) to — IN FOR one, Van de partij zijn;
6.) to -OFF , Van land sicken, Onder
zeil gaan , AlVaren; 7.) to —on, Zich
reppen, Oprilden, Spoed makers; 8.) to
— OVER, 0 verst eken , Overvaren (naar,
To); 9.) to — TO ,Inspannen, ilanspannen ; to — TO sea, In zee steken; to TO land, Naar land stevenen; to.) to
- tie , a.) Zich begeven (naar, To);
b.) ills candIdaat opt, edits ; c.) Zijn' intrek nemen (in eene herberg , AT all 11111);
It.) to - UP WITH, a.) Perdragen ,
Du/den, Door vingers zien ; b.) Lien
vergenoegess met.
Put, s. Geval , o.
Put , s. Lomperd , rn.'—, zeker kaartspel.
Putage, s. .11oererij (van ate zütle eener
vrouw), yr.
Putanism, s. Hoerenleven , o.
Putative , adj. Onsvaal dig , Slecht.
Putiduess, s. Onwaardigneid , yr.
Puttog, s. Steigerhalk
Put-off, s. 1.7:tstel , o. — ,Llitylugt,vr.
Putredinous, adj. Vel rot.
Putrefaction, s. Verrotting , yr.
Putrefactive, adj. Doentle yea rotten.
—,
to Putrefy, v. a. Donn verrotten.
otters; to — WITH vice, Door
v.
de ondeugd bedorven worden.
Putrescence , s. Rotting , yr.
Putrescent, adj. Rottend.
Putrescible , adj. Door verrottingvatbaar.
Putrid, adj. Perrot, Bedorven; — lever, Rotkoorts, yr.
Putridness, s.Bedorvenheid,Verrothcid,yr.
Putry, adj. Perrot. (zie to Put.
Potter, s. Zetter,, Steller,Plaatser,enz.,
Putter-on , s. Aiinzetter,, an.
Putter-out, s. 0i)spaarder,,
PutiingStO11C , S. Steen , d:en men iemand
joist sverpen , om zijne sterkte to bepreeven , (z)odailige steenen vindt men in
&holland aan de poorten van sontinige
groote huizen,)
Puttock, s., zie Buzzard.
Putty, s. Tinasch (sot Let polijsten van
glas). * —, Stopveif, yr.
to Puzzle, v. a. Verlegen Timken, Kwellen. * Ingewikkeld of Verward ma.
ken , Vei-wai ren ; f.) to Be puzzled AT
ENG. A. DUTCH DICT.

PUZZ

7C5

a thing, Verlegen bit lets zifn ; 2.) to
— one's self WITH Zich laten yet ontrusten door. * , v. n. In de war zijn.
Puzzle, s. Verlegenheid , vr. * , Spedtuig 9 om iemands scallerpzinnigheid op de
proef to stellen , o.
Puzzleheaded , adj. Verward.
Puzzler, s. Die iemand in de war brengt.
Puzzolan, Puzzolana, s. Vulkanische tut:
steen , m.
Pycle, zie Pickle.
Pycnostyle, s. Gebouw met digs bijeen
staande zuilen , o.
Pyc Pyebald , etc. , zie Pie , Piebald, etc.
Pygarg, s. Witstaart, rn. *—, in den
bijbel , sour: van gems.
Pygwean, adj. Tot de pygineen behoolende , Dwergachtig.
Pygmy, s. van een klein fabelachtig yolk
van drie span hoog, dat na lang
den door de ktaanvogels verovel d werd,
Pygmee; fig. Pygmee, Dwerg, m.
Pylagore, s. bode outle Grieken, Fernand,
die van de poorten der stall, die hij verregenwoordi,de, komende , met de andere Amphictyonen verg,dettle.
Fyloric, adj. VIM den Pylorus.
Pylorus, s. Onderste °L iming van de
maag , vr.
Pyracanth, s. Vuurdoren , m.
Pyrallolite, s. zeker mineraal, onlangs
in Finland ontdekt , Pyralloliet, in.
Pyramid, s. Piramide , vr.
Pyramidal , Pyramidic, P y ramidical, adj.
Pyramidically adv.) Piramiedvoi ii ig.
Pyramidoid, s. in de weeik. , PjraintAide , yr.
Pyramis , s. (pl. Pyramides 5 )13.1c ON, etc.,
zio Pyiamid.
Pyre, s. Brand,tapel ,
Pyrenite, s. een mineraal.
Pyretics, s. pl. Koort ‘ middelen , 0.'1.bn%
Pyretology, Ve,rhandeiing over de
koos tsen , yr.
Pyriform , adj. Peervormig.
Pyrite, s. Vuursteen ,
Pyritic, Pyritical, adj. Vuurcteenachtig.
—, van den vuursicen Miur,reen. .
uuden,
Pyroboli, s. pl.
de
len , m. meerv.
Pyrocitric, adj. in: — acid, Brand.:,aar
citroenzuur, o.
Pyrolatry, s. Vuttraanbidding Vuurdienst , yr.
, BrandZwar
P y rolignous , adj. in :
hontzuur,,
45
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PYRO
Pyrolithic, adj. in: — acid, Brandbaar
piszuur,, o.
Pyroiogy, s.Verhandeling over de hitte,vr.
Pyromancy, s.Waarzegging door vuur, yr.
Pyrometer, s. VUurmeter, Pyrometer,
Pyrophanous, adj. Door hitte Doorschijneed gemaakt.
Pyrophorus, s. Zelfontsteker,
Pyroscope s. een warmtemeter, Pyroscoop ,
Pyrosis, s. Vuurrood gezigt, o.
Pyrotartaric , adj. in :—acid,Brandbaar
wijnsteenzuur,, o.
Pyrrhonist, zie Sceptic.
Pyrotechnic, Pyrotechnical, adj. Van
vuurwerken.
Pyrotechnics, s. pl. Kunst om vuurwerken
to waken, yr.
Pyrotechnist, s. Vuurwerkmaker,,

PYRO
Pyrotecliny, s. Vuurwerkkunst , yr.
Pyrotic , adj. Brandend. * —, s. Brandmiddel , o.
Pyrrhic, s. bil de ouden Wapendans. • —,
eene voettnaat , Pyrrhicus (c.lu), tn.
Pyrrhonic, adj. Van het pyrrhonismus.
Pyrrhonism , zie Scepticism.
Pyrrhonist, s., zie Sceptic.
Pythagorean, s. Pythagorist , tn.•—,adj.
Pythagorisch.
Pyrhagoric, Pythagorical, adj. zie Pythagorean, adj.
Pythian , adj. Van tie Pythia, Pythisch.
Pythoness, s. Priesteres van ,Apoilo to
Delphi , Pytloia , y r. ; fig. Tooveres, yr.
Pythonic, adj. Waarzeggend (in schijn).
Pythonist, s. Tooveraar,, no.
Pyx , s. Hostiekast. * — , Doss tot het
toetsen van gouden en zilveren munten ,vr

Q
Q, s. de letter, Q, yr.

Quadragesimals, s, pl. welter Vastenof:

uab, s. Kwabaai ,
Q
to Quack, v. n. Kwaken (geliik de eenSnoeven, Pogchen; to---OF,
den). *
Snoeven op, Veel gesclzreeuw waken van.
Snoever.
uack
,
s.
Knoeijer.
*
Q
* —, adj. KwakzalKwakzalrer
verachtig.
Kwakzalveren. * ,
to Quack, v.
a. van eon' kwakzal,er, Behandelen.
Quack-doctor, s. Kwakzalver,,
Quackery, s. Kwakzalverij. * ,
yr.
Quackish, adj. Kwakzalverachtig.
Quacki5in , s. Kwakzalyerij, yr.
Q,,ack-medicine , s. Kwakzalversmiddel, o.
Q uacksalver, s. Kwakzalver, in.
uad, adj. GOWER, CHAUCER , Kwaad.
uadragenary, adj. Veertigjarig.
QOQ uadragene, s. Veertigvoudige aflaat, en.
uadragesima, s. Vas:e??, yr.
uadragesimal, adj. Van de vasten, Vasten

QUAD
fers , o. meerv.
Quadrangle , s. Vicrkant, o., Vierhoek, tn.
Q uadrangular, adj. Vierkant.
Q uadrant, s. Vierde gedeelie. *— , Vierde gedeelte tens cirkels, o. * Werktuig, om hoogten to meten, 0., Hoogtemeter , Quadrant,
Quadrantal, adj. In het vierde gedeelte
eens cirkels begrepen. * —, s. by de ow.
de Rom., zie Square amphora.
Q uadrat, s. bit letterzett. , Kwadraatje, o.
Q uadrate , adj. Vierkant. * Quadrant,
In vier gelijke deelen deelbaar; fig. Geschikt. * —, s. Vierkant, o.
to Quadrate, v. n. Oveyeen komen, Geschikt zijn , Passel; ; to - WITH, Overeen stermen met , Passes; voor, bij, Stalen hi),
Q uadratic, adj. Vierkant.
, s. Vierkantefiguur.*—,QuaCdiladratrix
aatlinie ,
Qu “ drature, s. Vier7-antmaking,yr.
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QUAD
QUAD
Kwartier,, der maan, o. *—, Vierkannadruplication ,s. Verviervoudiging , yr.
Q
tigheid, y r. *—, Vierkant, o.
Q uadruply, adv., zie Quadruple.
(uadrel,
s. naain van een kunststeen.
uaere, imper. Aanm. Het duidt
Z
Quadrennial, adj. Vierjarig, Van vier Qvan de zifele des vragers eene twijfaing
jaar. *
Vierjaarlüksch, .Mlle vier aan omtrent de zaak , waarvoor het ,tact.
jaren gebeurende.
uaestor, zie Questor.
Quadrennially, adv. Om de vier jaar, Q
to Quaff, v. a. In groote teugen inzwelvier jaar.
gen of drinkers; to - OFF, Door de keel
Quadrible, adj. Vierkant to waken.
jagen. —, v. n. Zuipen.
Quadricapsular, adj. Viervakkig.
Q uaffer, s Zulper,, m.
uaciricornous
,
adj.
Vterhoo
rnig.
Quaffer, v. 0. DERHAM , van eenden,
co
Q
Q adridecimal, adj. van kristalten, Met In het water voediel zoeken, Slobbererh
vier vlakken op elk der toppers, of lien Quaggy, adj. van den grond, Onder eye
in het geheel.
voeten triliend, Peenachtig,Neerassig.
Quadridentace , adj. in de plantk„ Met
Zachte veenachtige grind,
Q uagmire, s.
vier tanden op den kant , Viertandig.
die zich bewecgt onder de voeten, Veenuadrijugons , adj. Met vier paar bla- grand, on.
Q
tien zie Pinnated.
to Quagmire, v. a. In een' zachten grond
Quadritid, adj. In vier deelen gekloofd, doen zakken.
Vierspletig.
Quaid , bit SPENSER , als een part. van to
Quadrilateral, adj. VierzY'erg.
Quail.
s.
77ieizijelige figuur, y r., Vierkant, o.
to Quail, v. n. Den mood verliezen , M )ouadrilateralniss,
s.
Vierzijdigheid
,
detoos
worden, Versagen; I quailed AT
yr.
Q
Quadrilateral, ad j . Van vier letters.
my attempt, Ik versaagde by mime souadrille,
s.
naam van zeker kaartspel, derneming. * — , i. a. zeldzaasn, Den
Q
enz., Quadrille , yr.
moed &woven , Moe geloos maken.
Quadrilobate , adj. in de plantk. , Met Q uail, s. Wachtel, Kwartel , in.
3 ter Lobes.
uailing , s. Moedeloo,heid, VercaagdQuadrilocular, adj. in de plantk., Met heid , yr.
vier vakj es.
QQ uailpipe, s. Wachtel/1111We, o.
Quadrin, s. Oordje, o.
uaint, adj. (Quaintly, aslv.) Net, ken,
Q
Quadrinomial, zie Quadrinom;cal.
rig. * —,Overdreven net, Vreeind,Geuadrinomical,
adj.
Viernamig.
krinsteld.
* oude schriivers, OnQ
Q uadripartite, adj.( Quaclripartitely, adv. ) gewoon Zeidzaam , Wonderlijk. * — ,
In vier gedeeld, Vierdeelig.
ti/ CHAUCER soms ,Slim, Geslepen.
Quadripartition, s. Deeling in vieren , y r. I SHAKSP. en IIIILToN, Irjn verzonnen.
Quadriphyllous, adj. Vierbladig.
* —, SWIFT , ten onregte, zie Foppish,
Q uadrireme, s. Galei met vier roeiban.
tneess , s. Netheid, yr.
ken, yr.
Qltit fr
a ienctd'
Quadrisyllable,s.Vierlette,grepig woord,o. to Quake, v. n. Rillen, Trillen van kanQuadrivalve , adj. in de plantk. Vier klep- de. Bsven, Schudden; i.) to pig, Met vier valves.
AT , Beven viol; 2.) tO - FOR , S iddeu adrivalves , s. pl. Deuren met vier volt- ren voor,, van; 3.) to — WITH, _Bever;
Q
of Sidderen vas; kotiele, vrees , cold,
wen, y r. meerv.
Quadrivial, adj. Met vier wegen, die In fear). *—, v. a. SHAKSP. Verschrikeen punt uitlooten.
ken, Doen bonen of sidderen.
uadroon, s. Quarteron ,(d. kind eener Quake , s. Bening, Schudding, yr.
mulattin biin een' blanke,) ?n,
Q uaker, s. Bever. * —, Kwaker. (d. 1.
QQuadruman,s. Vierhandig diet, o.,74,1ap,m. aanhanger eener sekte , die in et midden der zeventiende eeuw onto; tie ,) m.
Cuadrumanous, adj. Vierhandig
Quadruped, s. Viervoetig dies. * —, adj. Quakerly, adj. Kwakerachtig, Vin tide
Piervoetig.
.16vakers.
uadruple, Viervoudig, Tweemaal Quakerism, s. Leer tier Kwakers, yr.
Q
dubbel ; — To, Het viervoud van, Vier- Quakery,, s., zie het meer gebruikelijke
maul zoo veer
Quakerism.
to Quadruplicate , v. a. Verviervoudigen. Q ■ alifiable, atlj. Dat gew(fz!gti
vet-Quadruplicate, a:ij.
er vou dig
;e
e';;
Jen.
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QUAL
Qualification, s. Geschiktheid, Eigen-1
schap.
Bekwaamheid. *
Pervitndering.*
Wvziging, Verzachting, yr.
Qualifier, s. Die of Dat geschiktmaakt,
wifzigt, enz.
to Qualify , v. a. Geschikt of .Bekwaam
maken, In staat stellen. —, Vermindes en. ' , Fe; lig:en. * Klzigen,
Verzachten. * — , Schikken, Regeien ,
Ottlenen; to — one's sett, Den titel aannewels; I.) to—FOR, Geschikt maken
tot, yoor ; 2.) to — IN, Geschikt maken
in ; 3.) to—TO, Bevoegd waken em te;
4 . ) to — \via' , a.) 1172;zigen met; b.)I
Tosyet en med.
Qualitied, adj. Gcneigd, Geschikt.
uail, y , s. Natunr,, y r. , 4,7rd ,
*QBckwaamheiti,
Hocdanko.held, vs. *
Rang, m., .danz;en, o.
Lieden
van sang , m. meerv.
Quaint, s..1111.selijkheid, Flaauwte,Slap72eid , yr.
FlaanIC; - AT,
Q uaint,sh adi.
Missei 1 an ; 1 ant — AT the smell of
leek , De rook van look iiia‘,k;
(t.t a-

i slut ess , s. Flaauwl old,
, yr.
Noelon:iary, S. gcsneen ,
Qpelijkheid,
to Quandary, v. a. gemeen , In veriegenhcid brengen.
Quantitative, adj. Volgens de hoeveelheid
to schatten.
Q uanntive, adj. DIGBY, zie het moor
gebrvik. Quantitative.
Mete igte,
Q uant : ty, s. Hoe y eelheid.
$.111-aatklank (bt7
y r. * —, Hoop.
het vitspreken der let:erg:Tien) „ vs.
Quantum, s. Hocvee /held , y r., B edreg,o.
Quarantain , zie Quarantine.
Onarantitie, s. Va.slen ,vr.*—,tijd van veer.iig dcgcn, (if , waken een schip , dot
von ect,c hormone piaats kotnt , buiten
Quarantaine, vr.
de haven moot t Quarantine , v. a. 'fan quarantaine
onderwerpen.
zie Quarry.
Quit-re
Quarrel, s., Twist n2., Geschil, o.;
- AGA:I\ ST , u rok tegen ; ) - BET WEE N Twist tusschen ; 3. )- TO, a.)
Redo; Crond ou te ; Af keer van
(lets, a thing); 4.) — wrrn, Twist
Wet.

KraTwisten,
t, Quarrel , v.
kceien ; I.) tO - ABOUT , T,ViSten con,

QUAR
over, ovegens ; 2. ) to — AT , /lamer:kingen makes; op ; 3.) to — FOR, Solt'
den voor ; 4.) to -OVER one's cups, By
den drank twisten ; 5 .) to - WITH , a.)
In str/id geraken met; b.) Twistenmet;
c.) Aanmeskingen maken op. *—, v. a.
onaangen. of veroud., Twisten met.*—,
Door twist of Net geweld dwingen.
Quarrel, s. Ruit , Glasruit, yr. *
Diamant (van een' glazensnaker), m.
Quareller, s. Ktakeeler,, ns.
Quarrelling, s. Twisten, o.*—,Twist,tn.
Quarrellous, adj. SHAKSP. zie Quarrel.
some.
uarrelsome, adj. ( Quarrelsomely, adv.)
Twtstzlek, Oploopend, Ligt toornig.
QQ uarrelsomeness , , s. Oploopendheid,vr.
uarry, s. Aas, waarop een roofvogel
Qjagt
maakt , o."— Hoop gedocdwild,m.
to Quarry, V. L'ESTRANGE Azen,
jagt waked; to— UPUN , a.) Plzen op ;
b.) Eten, Vreten,Zich y oeden met.
Q uarry, s. Steengroef, yr.
to Quarry, v. a. Lilt eene steengroeve
delven.
uarry, s. Vierkant, o., Ruit, vr.*—,
Fiji met eerie vies kante horns, no.
QQ uarrying, s. Argebs oken sulk van de in
gt oeyen Lewes kte steeliest, o.
Quarrytnan , s. Steengraver, an.
Quart, S. SPENSER , Verde gedeelte, o.
, thins , ecne ;swat Your voehlen,
Pintje,
vierde gedeelte van eels
Vierkaart (in het pio. *
ketspel ), yr.
, S.
uartan, adj. Derdendacgsch.
Derdendaagsche koorts , vr.
Gelijkmaking
aan
een
uarta.rion
,
s.
QQ
vierde van lets, yr.
Quarter, s. Vies de gedeelte, D.; A — of
an hour, Een kwartier ours ; A — ofa
year, Ben yierendeel jaars, Drie maand;
A — of a. hundred weight , 25 pond; A
— of mutton, Een schat,enbott; A — of
a pound, Een vies tel, Ben vierde pond.
Kwartier, o .*—, gedeelte van
eerie stad, krük , y r. ; In what - of the
town does she live?, In Welk gedeelte
der steel so'oont ? * Kwartier (van
eenen soldaat), gcmeenlijk: Quarters;
to Have free quarters, Vile inkwartiet itog hebben; to beat tip the quarters of
the soldiers, De soldaten uit hunne
agcn; to Beat to quarters ,
kwarticren
(scheepw.) A/at-1;z slants. * , Oord,
Hoek , m. Sereek, y r.: From all quarters, VCIs alie kantcn. — , Kwarti,r,

QUAR
o. , Gerzade, yr. ; to Give —, Kwartier
geven. *, ?newt van acht schepel.
to Quarter, v. a. Vierendeelen.*—,VerdeeIen in kwartieren. *
, Inkwartieren. * Voeden. * Dragen, Voeren (in een wapen); t.) to — AMONG ,
Inkwartieren bij (de inwoners , the inhabitants); 2.) CO - IN , a.)Inkwartieren in ; b.) Legeren in ; 3.) to-UPON,
a.) Inkwartieren bij, Inlegeren bij ;b.)
Uitstorten over, op ; c.) to — one's self
UPON , Zich voeden met, Eten. *
v.
n. In kwartier zijn.
Quarterage, s. Driemaandelijksche bezoldiging , y r., of Loon', m. en o. , Kwarteal, o.
Quarter-badge, s. Vaische zifgalerij, Yr.
Quarter-bill, s. Geschutrol, vr.
Q uarter-cloth , s. Neerhangende klep van
eene tent, vr., Schanskleed, o.
Q uarterday , s. Betaaldag, (een der vier
dagen , op welke men gewoon is de huntte betalen: in Engel. 25 Maart 24
fullij, 22 Sept. , 2 5 Dec. ,)
uarter-deck, s. Halfdek, Achterkasteel , o.
uarter-deck-awning,
s. Tentover het halfQQ
dek, yr.
Quarter gallery, s. Zijgalerei , yr.
Q uarter-gaskets, s. pl. .Beclag,eizings
tusschen de bulk- en nokseizing,, yr.
tneervoud.
Quarter-gunner, s. Konstabelsmnat, m.
Q uartering, s. Afdeeling van een schild,
die verscheidene wapens bevat. *
Inkwartiering, Inlegering, y r. *--, zie
Station.
Quarter-ladder, s. Stormladder, yr.
Quarter-lantern, s. Buislichter, m.
Q uarterly, adj. Bif werendeelen. * —,
Driemaandelasch. , adv. Eens in
drie maand.
uarter-master, s. Kwartiermeester. *—,
Schieman, in.
QQQ uartern, s. Verde gedeelte van eene
pint , o., Kwartpint, vr.
uarter-piece, s. Hielstuk (aan eenen
, scheepsw., Staatshout , 0.
schnen). *
Q uarter-rail, s. Leijer der verschansing
van het halfdek , m.
Quarter-ranger, s. Boschwachter,
Quarter-round, s. Kwart,taf, m.
Liarter.seizing, s. Takeling, vr.
carter-sessions, s. pl. Driernaandelijksche zitting van het geregt in de graafschappen, yr.
Quarter-staff, s. Vechtknuppel , tn.

QUART
Q uarter-tackle, s. Hanntalie (met eon'
Izaak , ow water, enz. can boord te
hijschen), yr.
Quarterwa2,-e , s. Vierteliaarshuur , yr.
Q uartemaiter, s. Die de oppassing bij
den koning heeje.
Quarterwind, s. Balestagswild,
Qtartett , s. muzijk voor vier stemmen,
Quartet. * — , Vierregelig vers , o.
Quartile, s. Gezigt of Aspect der dwaalsterren, wanneer zij 90 graden van elkanderen staan, o.
Quarto, s. Boek in quarto,o.,Kwartein,
, adj. Quarto.
Quartz , s. Kwarts,
Qu artz-rhombic, s. Gemeene veldspaath, tn.
Quartz rack, s. Kwartsrots, yr.
Q uartz-sinter, s. Kwartssinter,
Q uartzy , adj. Kwartfachtig.
t o Quash, v. a. Verpletteren , Vernielen;
to — a rebellion , Een' oostand smoren
of deinpen. *
v. n. Daveren, Ziciz
bewegen , Mminelen, Klokken.
Quash , s. Pouipnea , in.
Q uassation , s. Schvdding , vr.
uassia, s. Bitterhoutboon Qoacsia,
Quassin, s. Bitterctor van quacsia, vr.
QQ uat , s. SHAKSP., Blaartje, Puistje, o.
Q uaver, s. Vier, yr.
Q uatercousins, s. Verre neven en nichten,
m. en y r. meerv.
uaternary, s. Vier, yr. * —, adj. Vier
Q
bevattende.
uaternion
s., zie Quaternity, s. *—,
Qbij de suds, Rom.,
Rot van vier man, 0.
to Qoaternion, v. a. MILTON, In rotten
van vier man verdeelen.
Quaternity, s. BROWN, zie Quaternary, s.
Q uatrain , s. Vers van vier repels, die
cm den anderen regel ripnen , o.
to Quaver, v. n. Met eene bevende stem
zinger of spreken.
*---,
Q uaver, s. Trifler, Tiemblant,
Achtendeelsnoot , yr.
Quavered, adj. In achtste eaten verdeeld,
Q uaverer, s. Die tremblanten maakt, z;e
Warbler.
uavering, s. Trembleren, o.
Quay, s. Kaai yr.
QQ ueach, S. CHAPMAN , 1661, Kreupel.
bosch,o.
to Queach, zie to Quick.
Queachy, adj. veroud., Dik begroeid.
Q uean , s. Slet , Hoer, yr.
Q ueasiness, s. Misselijkheid, y r. Aaum.
Het begint te verouderen.
* — , Misselijk
Queasy, adj.
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QUEC

makend; a.) — OF, Moeijekk to vet-teren ; 2.) - WITH, Misseliik van.
to Queck , zie to Quick.
Q ueen, s. Koningin, yr.
, Poor
to Queen, v. a. SHAKSP.: to
koningin spelen.
Queen- apple, s. soort van appel, Renet, yr.
Queen-bee, s. Koningin (der boien), yr.
Q ueen-consort, s. Gcmalin van den I egerenden koning, yr.
Q ueen-gold, s. Belasting, Welke in de
privaatkas der koningin komt , yr.
Queening, s. Winto Tenet , yr.
Queenlike, adj. Geluik eene koningin.
Q ueenship, s. Waardigheid eerier koningin, yr.
Queen-street, s. Koninginnestraat, y r. ;
g. to Live in —, Under den pantdfel
staan.
Q ueer, adj. (Queerly, adv.) Wonder, Zonderling.
Queerness, s. Wonderlijkheid, yr.
Queest , s. Ringelduif, yr.
Queint , pret. & part. veroud.. zie to
Quench.
to Quell, v. a. Bedwingen , Onderdrukken, Dempen ; to — WITH, Dempen
met , door. * — , v. n. Vet minuet en,
/linemen.
well, s. SWAMP., Dooden, o.
ueller,, s. Bedwinger,, m.
uelquechose, s. DONNE, Beuzeling, yr.
Q
to Queme , v. n. veroud., Behagen.
to Quench, v. a. Uitblusschen. * —, Beteu gelen. * — 5 (den dorst ) Lesschen. *-5
, v. 11.
Vernietigen, Verdelgen. *
SHAKSP. Verdooven, Uitgaan, Koel
worden.
enchable. adj. Uitblusclzbaar. * — ,
Leschbaar.
Quencher, s. Uitblusscher, m.
Quenchless, adj. Onleschbaar.
Querele , a. AYLIFFE Aanklagt , yr.
Q uerent s. Klager, Eischer,, Aanlegger.
Onderzoeker, tn.
*
Querimonious,adj.( Querimoniously,adv.)
Klagtig Klagend.
Querimoniousness , s. Klagtigheid, yr.
verist, s. Prager,
Querk zie Quirk.
uern , s. Handmolen , m., Kwertz , yr.
uerpo , s., zie Cuerpo.
uerry, s., zie Equerry.
Querulous, adj. (Querulously, adv.)
Klagend, Klagtig.
Querulousness, s. Klagtigheid, yr.
Query, s. Vraag, (welke men iemand

QUERY
opgeeft, om op to lossen ,) yr. *— , vet-korting Qr.
to Query, v. n. Vragen. *
Vine
uitdrukken. *—, v. a. Ondervragen. * —, Met eene query
e. qr. teekenen). *
Betwijfelen.
uest,
s.
Zoeken,
o.,Navorsching,
yr.;
Q
to Be in—of, Opsporen. * — , Gezworenengeregt , o. * Onderzoeker,, m.,
Onderzoekers ,tn. meery.*—, Verzoek, o.
to Quest, v. n. Zoeken; to -FOR , Zoeken naar. * —, v. a. weinig gebruik. ,
Zoeken, Opzoeken.
Questant, s. Zoeker. *
, Candidaat,
Question s. Vraag, y r.; to Beg the —,
-De zaak in geschil ais uitgemaakt
onderstellen. * Twiffeling, yr.; CO
call in — , In twijfeling trekken, The
matter in —, De zaak in geschil , De
onderhay ige zaak. * —, Onderzoek , o.
* Geschil, o. ; The — is, De yraag
is ; Questions and commands, Vraagspei.
* —, Regterlijk onderzoek , Verhoor,
o. * , Plinbank ; y r.*—,SHAKSP., Paging yr.
to Question, v. n. Vragen. *—, Twisten;
tO - WITH , Te doen hebben met. * — ,
v. a. °tido vragen. * Twiffelen ‘,7an,
Betwijfelen , In mi./fel trekken. *-- ,
Rekering laten doen.
Questionable , adj. Twiffelachtig. * ,
Verdacht.
Questionary,, adj. Vragend.
Questionableness, s. Twijfelachtigheid, yr.
Questionary, adj. Ondervragend.
Questioner, s. Ondervrager,
Questionist , s. Ondervrager,
Questionless , adv. Ongetwilfeld.
Questrnan , s. Onderzoeker m. *
, zie
('hurchwarden.
Questmonger,, s. ilanlegger van regtvdingen,
Q uestor, s. bij de oude Rom. ,Schatmeester , Questor,
Questorship , s. Questorschap, o.
Q uestrist , s. STIAKSP. Zoeker, Vervolger5 m. j-APTER,Vrager of Zoeker naar.
Questuary,, adj. Gewinzoekend. * s.
-Inzamelaar van winsten , tn.
Queue, zie Cue.
Quit), s. buiten gebruik , Bittere spotternfj, yr.
Quibble , s. Woordcpeling , yr.
to Quibble, v. 11. Woordspelingen maken ;
I.) to- AWAY , Verschertsen ; 2. )t0 UPON, Woordcpelingen makes op.
Quibbler, s. Die woordspelingen maakt.
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QUICK
QUIE
to 9uick,v. a. & n. veroud.,zie to Quicken. Quiescent , adj. Rustend. *
Lick, adj. Levend. — , Zwanger.*—,
en.
lug, Levendig. *— Spoedig 5 Snel ; Quiet , adj. Stil,Rustig.*—, Eff^n.*—,
s. Rust, Stilte, Kalmte, yr.
I.) - AT, ABOUT Vlug bij, aan , in ;
2. )— , Zwanger van, bij.* —, adv. to Quiet , v. a. Stillen, Bedaren, Sussen,
Snel, Plug. * —, s. Leven, Levendige B ev redi gen.
gedeelte ,o.; to Cut to the -- In het Ie,- Quieter , s. Die of Dat stilt.
uietism, s. Kalmte van gemoed , Zielven snijden;fig.Zeer grieven. *—,veroud.,
rust. * — 7 Leer der Quiesisten 5 yr.
Levend dier, o.
uickbeatn
,
s.
Vogelbessenboom.
m.
QQ uietist, s. volgeling van Illolinos , een'
Q
to Quicken, v. a. Levend makes, LeSpaansehen priecter, Quiêtist,m.
ven geven. * —, Bespoedigen ; to — one's Quietly, adv. , zie Quiet , adj.
pace, Zijne schredenverdubbelen ; to — Quietness, s. Stilheid , Bedaardheid ,
1NTO Bespoedigen tot.*—, Aanzetten,
Kalmte, Rust , vr. ; to Be out of—KITH,
Ongeduldig zijn over.
ilansporen. *
v. n. Levend wurden.
* — , Leven gevoelen ; A woman quickens Quietsome , adj. SPENSER, Stil.
wYTx child, Eene vrouw begint levee to Q uietude, s. Rust , yr.
Quietus, s. Volledige kwUting of afdoevoelen. *
Zich snel besvegen.
Quickener,, s. Die levend maakt. * —, ning , vr.
Quill, s. Slagveder,Staartveder
Hetgene aanzet.
, ,Schacht
(waarvan men scht lifpennen maakt ).*—,
uickeyed, adj. Scherpziend.
Schriffpen 5 Pen. * —, Pin van een steuickgrass, s. Hondsgras , o.
kelvarken, y r. *
uicklime , s. Ongebluschte kalk , en.
Pijpje , waarop de
uickly,, adv. , zie Quick, adj.
wevers bet gal en winden, dat tot inslag
Q uick-match , s. Lent (der artilleris- dient , o., Spoe 1, y r. * Pennetfe , waarmede sommige muzijkinstrumenten beten) , yr.
Snelheid. * —, speeld worden, e.,Cier. *—,Dobber, m.
Quickness , s. Speed ,
-Plugheid, yr. , IJver, m. s —, Gevoelig- to Quill, v. a. Plooijen, Vouwen.
Quill-boy , s. Spoeljengen.
held , Levendigheid , vr.
Quill-driver, s. Papierbekladder, m.
Q uicksand, s. Di ijfzand, o.
to Quickset , v. a Met heesters , levende Qttiilet, S. StIAKSP Spitsvindigheid, vs.
planten, enz. beplanten of bezetten.
Quill-toothpick, s. Tandenstoker, (inzond.
Q uickset , s. Levende plant, yr., Hees- wanneer het een pennetje is ,) m.
2er, m.; — hedge, Greene beg, vr. Quilt, s. japansehe deken, Gestikte bedQuicksighted , adj. Scherpzigtig. * , dedeken , yr.
Scherpzinnig.
to Quilt, v. a. (Beddedekens) Stikken ;
Qiiicksightedness, s.Scherpzigtigheid.*—, to- WITH, a.) Stikken met ; b.) OpScherpzinnigheid, yr.
stoppen of Vullen met.
Quicksilver,, s. Kwikzilver,, o.
Quilting, s. Stikken. * Stikwerk , o.
Q uicksilvered , adj. Met kwikzilyer over- Quinary,, adj. Ui t vijf bectaande, Vijfledig.
dekt of vermengd.
Quinate , adj. nfbladig , Met vilf blauick-tube , s. Gezwindpijpie , a.
den op den" stengel.
uickwitted , adj. Scherpzinnig.
wince, s. Kwepeer,,
yr. *
nick-work , s. Gedeelte van het schip enweboom, m.
der water, Levende gedeelte (van een Quince-peach, s. Kweperzik, yr.
schip), o. *
Wegel ing tusschen de Quince-pie, s. Kwetaart , vr.
poorten, yr.
uincetree , s. kweboom,
Quid , s. Pruim (tabak), yr.
to Quinch , zie to Quick.
uidam, s. SPENSER, Iemand.
QQ mcuncial , adj. Ilebbende de gedaante
van een' quincunx.
uiddany- , s. Kwevleescb, o.
uiddative , adj. Het wezen uitmakende. Q uincunx, s. Vi)frorm, (bij bet aanleqtliddit
s. SHAKSP., Dubbelzinnig- gen van een bosch , door vijf boos; e
t 1 , yr.
in bet vierkant to plaatsen , een' in feet
uiddity,
Wezen eener zaak , o. * —, midden , en aan elken hoek
s.
,) QuinQ
Spitsvindiglzeid, Haarkloverij, yr.
cunx, m.
Quidnunc , s. Nieuwsyerteller,, nt.
Qiindecagon , s. ViThienheek , m.
Quiescence , s. Rust, yr.
Quindecemvir,, s. nftienman m.
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QUIT

QUIN

s. Quinine, yr.

Q uinquagesima, adj. in sunday , VW-

tigste dag Imo!. Paschen, Zondag voor de
vasten, m.
(2uinquangular, adj. Vtjfhoekig.
Q uinquarticular, adj. (fit viff artikelen
bestaande.
Quinquecapsular, adj. Vilfyakkig.
uinquedentate
, adj. Vijftandig.
Q
Q uinquefarious, adj. Met vijf openingen.
uinquefid,adj.Invijfgeklonfd,Vilfspletig.
uinquefoliated,
Quirqueliteral, adj. Van riff letters.
Quirquelobated, adj. Met riff lobes.
Quinquelocu l ar, adj. Vijfrakk g.
Quinquennial, adj. Vijf) arig. * , Vijf.
j aarliiks ch.
Quirquepartite, adj.. Vijfeeelig.
s. Galei met yijf roeiQ uinquereme,
banken , yr.
Quinque' alvula r. , Clj. Vijf klapplg.
uinquevir, s. V) inan , m.
Q uinquina , s. Kinn, yr.
Quinsy , s. Ontsteking in de keel , yr., zie
Squinancy.
unit , s. Piffde, (vijf kaarten van eene
Q kleur
in esn kaartspel,) y r. a —, in het
sehermen , Qpinte , yr.
(o.
Quintain, zie Quintin.
Quintals. Gewigt van loo pond,Centenaar,
Vijfde wezen , o. *
uintessence,
s.
Q Geest, rn. , Fij nste van lets o.
Quintessential, adj. Adel-fling.
Quintile , s. Gezigt of Apect der planeten, wanneer zy 72 graden van elkandes staan , n.
Q uintin, s. in zeker steekspel op eenen
pawl , Steekpaal m.
T o, Het
Quintuple, adj. Vijiy oudig ;
riffvoud van, Vijfinaal zoo y eel als.
Q uip, s. Bijtende ,potterni
to Quip , v. a. Bespotten.
uite, s. Boek (papier), 0.
to Quire, v. a. SFIAKSP., Op het koor zingen.
uire,
s., zie Choir.
QQ
Q uirister, s.ICoorzanger, tn., zie Chorister.
)uiruatlon, s. Hulproepen , o.
iirk , s. Kwinkslag. * — , Sleek. underwater , m. * —, Ligtzlnnig liedje , o.
* - SHAKSP. Viugt der yerbeelding ,
yr. *—, Stuk gronds genomen voor eene
plaats of voorplein , 0.
Quirkish, adj. Vol kwinkslagen.
to Quit, v. a. Verlaten.* —, Vrij ?eaten.
*—,Op een gelijken yoet
net. *—, Af:
zie co Requite, co
doen, Voldoen. *
Acquit, —, als 1.) to — one FROM

_remand Lt y rilden van ; 2. ) to - one or,
'emed ontslaan van.
, Op ecu'
*
Quir, adj. Vrtj ,
gelijken voet ; —FROM , Fri?
van , Van . . . of ; 2.) - OF an oath,
Ontslagen van een' eed.
Qui-tam , adj. Gelijk , (d. 1. e ren ,'eel
voor den koning als y our den aanbl eager.)
0.
Q uitchgrass, s. Hondsgras
to Quitclaim , v. a. Afzien van, Laren
varen.
Quite, adv. Geheel en al, Volkomen.
, Erfpacht, vr.
Q uitrent, s. Geringe pacht
uits , interj. E'en ; We are —, Try zijn
amp op.
Quittal , s. SHAKCP. Terngbetaling, yr.
s. Kwijtscheleling Vole-belling,
Belooning, yr.
Kwitantie. *
to Quittance, v. a. SnAxs p ., Beloonen.
Verlater.
* — , Berri:frier,,
Quitter, s.
- 5 AINSWORTH, zie Sc,,ria of tin.
Quitter-bobe, s. bij paardearts. ' eels kroongezwel.

uiver, adj. SHAKSP. Vlug.
Q uiver,
s. Pijlkoker, m.
Q
to Quiver, v. n. Schudden."—,Triilen;
I.) CO - TO , Rillen of Bevel; van
to— WITH , Beven of Rillen van.

;a)

uivered, adj. Met eenen pijlkoker voorQzien.*—,
In eenen pijlkoker gestoken.
Quivering, s. Rifling, ter.
:
c
,
adj. DonquIxottisch.
Q uixot
uixotism, 0. Donquixotterie, yr.
Q
Quiz , s. lets, dot in veriegenheid brevet,
dat men niet hegript. * —, Zenderltng
mensch, Onbegrijpelijk mensch, m.
to Quiz , v. a. In verlegenheid hreng-en ,
Verlegen maken. * —, Met schijnbare
zorg onderzoeken.
5 m.*- 5 adj.
Q uizzing, s. Schijnbare ernst
Geschikt om to onderzoeken.
uizzing-glass, s. Kijker,, m.
Q
to Quob, v. n. buiten gebruik, zie to
Throb.
Quodlibet, s. Spitsvinellgheid, Haarklo•
verej, yr.
uocilibetarian , s. Haarklover,, na.
Q
Quodlit-etical, adj. (Quodlibctically, adv.)
Spitsyindig.
Quoif, s., zie Coif.
to Quoif, zie to Coif.
Quoiffare, s., air Coiffure.
Quoil, zie Coil,
uoin, s. , zie Coin.
Q uoit,
, somtijds
iVerpring ,
QDiscus,s. (werpschly
der ouden,) m.

QUOT

QUOIT
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to Quoit , v. n. Met den werpring spelen. .1anhalen nit. Aanm. Bit Yroegere
vers vindt men oak out of. * —, verood.,
* —, v. a. STIAKSP Werpen.
zie to Note.
uondam , adj. Voormalig.
(uoter,, s. Aanhaler, m.
Quook , prer. veroud., zie to Quake.
Quoth , verb. defect. — 1, — he, Zeid,
QQ uorum , s. Regtbank, nit zoo veel o
ik, Zeide
cieren bestaande , als noedig is, vr.
Quota, s. Aandeel , o.
Q uotidian, adj iflledizagsch,Dageliiksch.
s. Alledaagcche koorts, yr.
Q uotation, s.Aanhaling (nit andere schril. *
Quotient, s. Uitkornst eener deeveroud., zie Quota.
vers), y r. *
to--FROM
ling
,
yr.
to Quote, v. a. Aanhalen ;

0-0-o

ILL

R , s. de letter R, vr.
to Rabate , v. n. Eenen valk weder op de
hand krilgen.
Raharo, 5. veroud. zie Neckband.
to Rabbet , v, a. stnkken hone zoodanig
maken , dat zil in elkander pas3en , Groeven of Sponningen daarin maken.
Rabbet, s. Spanning, Groef, yr.
Rabbet-plane, s. Groefschaaf, vr.
Rabbi , Rabbin , s. Rabbi , Leeraar (NI
dr Joden), m.
Rabbin,cal
Rabbilnsclz.
Rabbit, s. Koniln, o. *— , ale: Welsh
Kaas en brood geroosterd en met peer gegeten.
Rabbit-catcher, s. p.:emeen,l7roedyrouw,vr.
Rabble , s. Janhagel , Gemeen, Gespuis ,
o. *
Hoop gemeen y olk, en.
Rabble-charming,acijiletgemeen bekorend.
Rabblement, s. SHAKSP. zie Rabble.
Rabid, adj. Wild, Woest , Woedend.
Rabidness, s. Wildheid ,Woestheid,Woede , Razernil, yr.
Rabiner,, s. Veldstuk , o., Veldslang, yr.
Raca , s. Gemeene zotte vent, m.
Stam,
Race, s. Geslacht, o. *
Ras, o. * als: — of ginger, Een
klaauwtf e gember. *—, Bijzondere stnaak
(van wojn); van bier: Stetke Smaak.
Wedioop, Loop, tn.
*

i
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RACE
to Race, v. n. Rennen; to — ovER, Rennen over.
Race-course, s. Wedioop, m.
Racehorse, s. Paatd moor de wedloopen,
Renpaard, o., Hatddra yer,,
Racemation , s. Trot, m.
Raceme, s. Trosje (bladen), o.
Racemiferous, adj. Trosen dragend.
Racemous , adj. In trossen groesjende.
Racer, s. Looter,,Wedlooter, us.
Rach s. veroud., Jagthond, m.
Raciness, s. Gettrigheid, Krachtigheid, vr.
Rack, a., zie Arrack.
zie Crag of
Rack , s. Schapennek,
mutton.

Rack, s. Werktnig om to rekken of to
,
spannen , o. Rekker, Spanner, tn.
Rek,
Pijnbank ; fig.
g. Foltering, vr.
Stelleadje, vr.
o., Kapstok, rn. *
* , Braadbok, m. * — , Ruif. * —,
Wagenladder. * Wimme, yr. * — ,
scheepsw., Nagelbak , m, ; — of the
bowspit , Duizendbeen aan de borrptrietwalling , o. (Zwerk , o.
Rack , s. Ligte waken, vr. meet v.,
to Rack, v. a. Op de pilnbank ti)nigen ;
fig. Pilnigen , Kwellen. * —,OndertirukNoodken, Het bloed uitzuigen. *
Reacts; to zaken , Dwingen. *
OFF Apappen.
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Racker, s. , zie One who racks.
Racket, s. Geraas, Leven. *
Geschreeuw, Gebabbel, o.
to Racket, v. n. Tieren, Rondzwieren.
Racket, s. Raket, o.
to Racket, v. a. (Met het raker) slaan.
Racking , s. Kruising eener talie , yr.
Rackingpace, s. Pasgang , Telgang, m.
Rackoon, s. Canadasche bever,, m.
Rackrent, s. Hoogrt mogelijke huur, rfr.
Rackre,itc',r, s. Eon, die de hoogst mogelijke hucir betaalt.
Racy, adj. Sterk, Krachtig.
Rad, pref. & part. veroud., zie to
Read.
to Raddle, v. a. Zamenvlechten.
Raddle, s. Tuinstaak, m.
Raddock, s., zie Ruddock.
Radial , adj. Stralend. *
Straalvormtg.
Radiance, Radiancy, s. Luis ter, Glans, m.
Radiant, adj. Stralend, Glansrijk; —
WITH mirth, Stralende of Schitterende
van vrolijkheid.
Radiantly, adj., zie Radiant.
to Radiate, v. a. In stralen uitschieten.
* —, Bestralen. * —, v. n. Stralen ;
I.) IO - FROM, Stralen van, uit ; 2. )
to — WITH , Stralen of Schitteren van.
Radiate, adj. , zie Radiated. * in de
plantk. , Gesiraald , Met bloemen om eene
schij f.
Radiated, adj. Met stralen vorsierd.
Radiation, s. St raling, y r. *—, Luis ter, m.
Radical, adj. Oorspronkelijk. *
21an•
geboren. *
Grondig.
Radicality, s. BROWN, Oorspronkelijkheld, yr.
Radically, adv. Oorspronkelijk. *—, In
den grond.
Radicalness, s. Oorspronkelilkheid, yr.
to Radicate , v. a. Diep planten.
Radicate , adj. SOUTH Diep ingeplant.
Radicacion, s. Diep planten, 0.
Radicle, s. Wortel (van zaad), m.
Radii, s. pl., zie Radius.
Radius, s. (pl. Radii ,) Halve middellijn van eenen cirkel, vr., Radius, m.
• —, Kleinste pijp van den voorarm, yr.
Radiometer, s. Jakobsstaf, m.
Radish, s. Radijs, vr.
Radix, s. Wortel , m.
Raff, s. Hoop, Verwarde hoop,
to Raff, v. a. veroud., Bijeen pakken,
Zonder keus nemen.
to Raffle, v. n. Dobbelen;. to — for a
thing, Om lets dobbeten.

RAFF

affle, s. Dobbelspel, o.
Raft, s. Houtvlot, Vlot , o.
Raft, zie Refr.
Rafter, s. Dakspar, Spar, yr.
Raftered, adj. Met sparren voorzien,
Rag, s. Stuk, o., Brok, Lap, tn.* —,
Versleten kleedingstuk, o., Lamp, m.,
Flarde , yr.
Ragamuffin , s. Schurk , Fielt , m.
Ragbolt, s. Bout met weerhaken, tn.
Rage , s. Woede, y r. , Hevige toorn, tn.;
- AT , kVoede over. *
Hevigheid
(van pijn enz.), yr.
to Rage , v. n. In woede ziln Razen.
* 2 Verwoesting aanrigten , Woeden ;
to — AMONG , Woeden order.
Rageful, , adj. SIDNEY, Woedend.
Ragery, s. veroud. , zie Wantonness.
Ragged, adj. Gescheurd. *
In impel"
gekleed , Schabberig.
Raggedness, s. Schabberigheid,
Raging, adj. (Ragingly, adv.) froecle
In woede.
Ragman, s. Lompenkramer,, LomPenkooper , Lompengaarder. * bij oude
schrilvers, lieraut , m.
Ragman-rolls, s. pl. weleer, Lange rollen , yr. meerv.
Ragout, s. snort van vleesch, Rag,ett,tn„
Ragstone, s. naam van een' zekei en ruisen steen. * — ,Wetsteen,
Ragwort, s. eene plant, Aschkruid, o.
Rail, s., zie Nightrail.
Rail, s. Dwarsboom, Dwarsbalk, Rigchel , tn. * Latwerk, o. * , Lemfling , y r. * — 9 Hek in eene kerk , o.
* —, ITzeren spoor, o. *
scheepsw.,
Regeling , vr.
to Rail, v. a. Met eenen boom of Me)
traliin voorzien of sluiten , Omracteren;
I.) to - ABOUT, Omrasteren , Met sta^
k.etsels omgeven of insluiten; 2.) to -OFF FROM, Met traliên aischeiden van,
to Rail, v. n. Kwaad spreken , Lasteren.
*—, Spotten, ) CO-AT, AGAINST, Spotten met, over ; 2.) to - ON , Spotten met.
Aanm. Dit gebruik is thans verouderd;
at wordt het meest gebezied.
to Rail, v. n. SPENSE R Vloeijen,
Railer, s. Kwaadspreker,, Lasteraar,m.
Railing, s. IIekwerk , o.
Railing, s. Spotternij,
Railing1y, adv. Spottend.
Raillery, s. Spotterne, yr.
Railler y , s. Sp otter, tn.
Railroad, s. Spoorweg, m.
Railway , s. Spoorweg, m.

RAIM
Raiment, s. Kleeding , yr., Gewaad , 0.
to R ain, v. n. Regenen ; It rains as fast
as it can pour , net regent , dat het giet;
fig. Tears rained AT their eyes , Tranen
stroomden nit hunne oogen. * —, v. a.
41s regen nederstorren , Laten regenen;
1.)She rained DOWN kindness UPON me,
Zvi stortte hare goedheid over mij uit ;
2.) to— FROM heaven, Van den hovel
doen nederdalen ; 3.) to - ON, UPON,
Laten regenen (of nederdalen) op.
Rain, s. Regen , m. ; prov. A small
— lays gr.at dust , Een good wool dvindt
eene goede plants.
Rainbeat, adj. Door den regen beschadigd
of nat gemaakt.
Rainbird, s. Regenvogel , m.
Rainbow, s. Regenboog , m.
Rainbow-fish, s. Regenboogvisch ; fig.
Livereibediende, Vet guide bedelaar,, m.
Raindeer, s. Rendier, o.
Rain-fowl, s. Groene specht, m.
Rain-gage, zie Ombrometer.
Raininess, s. Regenachtigheid , yr.
Rain-time, s. RegentOd , m.
Rainwater, s. Regenwater,, o.
Rainy, adj. Regenachtig , Nat.
to Raise, v. a. Opheffen Opligten , Opbenren. * —, Opzetten. * Oprigten,
Opbouwen. * —, Verheffen , Bevorderen.
• — Aanzetten. * — , Aanhitsen, Annporren. — , Hooger maken.
, (een
beleg) Opbreken. * Opwekken (van
de dooden 1. * —, Verwekken. * —, Buten brengen, Verzamelen. * — ,Weiven,
ilanwerven, Ligten. * Doen ontstaan;
to — a report , Een gerucht doen ontstaan of verspreiden. * —, Doers rijzen
(deeg); to—one's self, Zich verheffen;
ABOVE , Verheffen boven ;
a.) to —
a.) tO - AGAINST, Opheffen , enz. tegen ; to — one's voice AGAINST Zone
stem verheffen tegen ; to — one's hand
AGAINST, Zane hand opheffen tegen ; to
— forts AGAINST, Forten oprigten regen; 3.) to— FROM, a.) Verheffen van,
nit ; b.) Opwekken van, uit ; 4.) to —
owl- or, a.) Bijeen brengen van,
;
b.) Opwekken van, nit; 5.) to — TO,
YerhePn tot ; 6.) to — UP , a.) Oprigten; b.) Opruijen Aanhitsen.
Raiser, s. Die opheft , enz., Oprigter,, m.
Raisin, s. Rozij n , Razijn , vr.
Raising, s. Opheffing , Ye, htffi'vg ,
Raisin-wine , s. RozijnenwOn , m.
Rajah, s. Hindostanscne vorct , Rajah, an.
Rake, s. Losbol, Lichtmis,Wellusteling,m.
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Rake , s. Hark , yr. ; prov. as lean as a
—, Zoo mager als een bout. * scheepsw.
Overhellen, o.
to Rake , v. a. Opharken , Harken. "—,
Bijeen brengen , Bijeen schrapen. * ,
( het your) Inrekenen. * — Beschieten ,
zoo dat de kogels in de lengte over het
, Harken
schib gaan ; a.) to — our
nit; 2.) to - TOGETHER, a.) Bijeen
harken ; b.) Zamenschrapen ; c.) Bijeen
brengen ; 3.) to — UP, a.) Inrekenen Chet
your) ; b.) Onswoelen , Doorwroeten
de graven). * — , V. rt. Kr abben , Zoe.
ken ; I.) to — roR, Zoeken naar; 2.)
to - IN, Zoeken in; 3.) to - INTO,
a.) Krabben in (om iets to vinden); b.)
1Vaauwkeurig o;idet zoeken, Overpetnzen;
c.) nrontt usten, Omsvoelen, Omwroeten.
Rakehell, s. Losbol, Lichtmis , m.
Rakehelly, adj. Los, Ligtzinnig , Ongebonden.
Raker, s. Harker. * —, Wieder. * ,
Straatveger,, m. *---, SteekOzer,o.* ,
Ovenkruk , vr.
Rakeshame, s. Goddeloos menrch , m.
Raking, adj. Harkend ; fig. Schraperig ;
— fellow, Gierigaard Vrek , on.
Rakish, adj. Ongebonden, Liedet
to Rally , v. a. Weder in orde engen.
* —, Tot staan brengen Herzamelen.
* —, v. n. Haastig zamenkomen. * ,
Ziai weder in of de stellen, Tot staan
komen , Zich hereenigen.
Rally, s. Herzameling , Hereeniging, yr.
to Rally, v. a. Schertsen met, Bespotten;
to —one oN , UPON, Met lemand schertsen over, om, wegens. * —, v. n. Schertsen , Spotten.
Rally, s. Scherts , vr. , Schertsen o.
Ram, s. Ram. * — , in den dierenriem ,
Ram ,
zie Aries. * — ,Illuurbi eker,
Stormram ,
to Ram , v. a. Heifen. — , Stampen ;
to— DOWN , a.) Gelijk stampen ; b.)
Vaststooten (de lading in een g: weer)) ;
2. ) to — IN , a.) Inheijen ; b.) Inclaav;
3.) to — INTO, a.) hearten in ; b.) Stainpen in.
Rarnage, s. Takken, m. meerv. • —, adj.
veroud., Wild.
Ramage-velvet, s. Gebloemd fivweel , 0.
to Ramble, v. n. Zwerven, Rondzwervon ; a.) to — ABOUT , a.) Drentelen of
Zwerven door, langs , over; b.) Rontizwerven ; 2.) to - FROM . • . TO , a.)
Zwerven van . . . naar; b.) Spi ingcn
van . op; 3.) to — oN , a.) Voortzwer-
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ven ; b.) Voortgann ; 4.) to — oven,
Zwcrven over, door.
Rambl e, s. Rondzwerving , yr.
Rambler, s. Zwet,er, in.
Rambling, s. Zwerven, o., Zwerving, yr.
Rambooze , s. eon drank van wijn, bier
en suiker, met eijeren of rozewater.
Ram-car , s. Kater, m.
Ramekin , s. Suede brood met eene farcering van kaas en eijeren, yr. (in. mrv.
Raments, s. pl. Schaafsel, o.,Spaanders,
Ramequins, s., zie Ramekin.
Rameeus, adj. Van een' tab.
Ramification, s. Verbreiding in takken,
Uitschieting van takken, Vertakking, yr.
*
Takjes ,
meerv.
to Ramify , v. a. In takken verbreiden.
,• v. n. In takken verbrei <1 warden.
Rammer, s. Heiblok, o.* —, op schepen,
Aanzetter, Tn.
Raminer-man, s. Heiler, m.
Rammish, Rammy , adj. Stinleend.
Ramous, adj. Takkig.
to Ramp, v. n. van planten , Klimrnen ,
Zich 'ranker; to — UPON trots , Zich
om boomen rankers, Om boomen slingeren. * — , Spelen, z te to Romp.
Ramp. s. Sp, ong , m.*---,Dartelmeisfe,
o. , zie Romp.
Ramps , s. Gemeene vent, Krui tier. m.
Rampanc y , s. Hocge graad , m., Buitensporigheid , vr.
Rampant, adj. De overhandkrij:qend,Uitelaten. *
, in de wapenschildk.,
S taande (ais ()us to springen).
Rampart, a.
* , Walgang ,
to Ramnlr , v. a. Met walien veisterken , 611;11-alien, Bewallen.
Rampire, s. dicht., zie Rampart.
to R ampire , v. a. dicht., z'e to Rampart.
Ramsons, s. Heilwortel, m.
Ran, pre% van to Run.
Rancescent, adj. Sterk wordend.
to Ranch, v. a. CACTI!, Verrekken.
Rancid , adj. Ranzig, Sterk.
Rancidity , Rhncidness, s. Ranzigheid, yr.
Rancor, s. Boonaardigheid, yr. Wrok,m.
Rancorous, adj. (Rancorously, adv.)
Boasaardig, Verbitterd.
Rand, s. veroud., Rand, m.
Random, s. Toevnl , o. ; At—, In het
wild. * , adj. Toevallig, In het wild,
Onbeznisd.
Ranforce, s. veroud., Brook (van een
kanon), yr.
Rang, pret. van to Ring.
to Range, v. a. Schikken, In orde ofIn

11 NG

, Doorzwerven; 1.) to
rijen stellen. *
- AL' ■ NG Plaatsen langc ; 2. ) to BEHIND Schikken of Scharen achter ;
3.) to - IN the order of battle, In slagorde stellen of Scharen; 4.) to — INTO
sorts , Ira soorten schikken. * — , v. n.
Ira orde of In rijen staan Geschikt
staan, liggen. * — , Zwerven ; T.)
to - ABOUT , a.) Oindolen, Rondzwerven ; b.) Zwerven door; 2.) to-ALONG
the coast , bangs de knot varen; 3.) to
- IN, Gerangschikt zijn in ; 4.) to WITH , a.) Overeen komen met ; b.)0mgaan met.
Range, s. Rfj. * — , Klasse , Orde. *—,
Omzwerving,Wandeling, yr., Uitstaile,
Raimte. * —, Sport, y r. *
o. *
Weg,
Discelboom. *
Rooster. *
diem een kogel aflegt m.
Range , s. veroud., Zee f, yr.
so Range v. a. veroud., Ziften.
Ranger, s. Boschwachter.*—, Landlooper.
* — , Roo y er. * — , Srearhond ,
Brak. , m.
R angership , F. Post van boschwachter,m.
Rank , adj. Ranzig , Sterk. * Stinkend ; 1.) — OF gross diet, Van grove
spijs stinkende ; 2.) — WITH sweat,
Stinkende van zweet. * , Ste) k, Krachtig.
, Grof.
Rank, adj. Welig , * —,Vruchtbaar , Rük. * —, adv. Stork; — set,
Diepstaand (van den beitel eerier schaaf).
Rank, s. Rif , y r. *— , o. * —,
Klasse , y r. *—, Grand , Trap, Rang,
m• * —, ilanzien , o.
in
to Rank , v. a. In rijenplaatsen.*
de eene of andere klasse ,Schikken.
Behoorlijk schikken, Rangschikken;
to — ABOVE, Steller boven; 2.) to-IN
a class, In eene klarse plaatfen; 3.) to
-UNDE Ft general heads, Onder algemeene
hoofden brengen ; 4.) to — WITH, Rang* — , v.n.
schikken onder , Voegen
Gerangschikt zrin ; to —high IN public estimation, In hooge achting boi he:
publiek staan ; 2.) to - WITH , a.)Geplaatst warden onder ; h.) Vereenigd zijn met, Oingaan met ; c.) Den
zelfden rang hebben ale.
to Rankle, v. n. Onts teken, worden,
Etteren ; I.) to—IN, Wooden in, Doen
ontsteken , Verteren ; 2.) to — TO the
death , Eene doode/Uke ontstekingvoottbrengen of doom ontstaan.
Rankiy, adv., zie Rank, adj.
Rankness, s. Weligheid, Geilheid, yr.
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R API

Rankness, s. Ranzigheid ; y r., Sterke
reuk
Ranny, s. SPitsmui, vr.
to Ransack, v. a. Plunderen. *—, Doorzoeken. * Onteeren , Ontmaagden ,
Schofferen , Schenaen.
Ransom, s. Losgeid , o. , Losprift, m.,
Rantsoen, o.
to Ransom, v. a. Vri,jkoopen , Rantsoeneren ; to — FROM , a.) Loskoopen van;
b.) Verlossen of Bevriiden van.
Ransomer, s. Vrii kooi,er,, no.
Ransomless, adj. Vrij van losgeld.
to Rant, v. n. Hoegdravend spreken ,
Snoeven ; to - AT Snoeven tegen.
Snoeverij, yr.
Rant,
Ranter, s. Snoever, m.
Rantipole, adj. Ongebondex , Wild.

Rapidity, s. Snelheid , yr.
Rapidly, adv., zie Rapid.
Rapidness, s., zie Rapidity.
Rapier, s. Kleine degen, fn., Rapier, o.
Rapierfish, s. Zwaardvisch 711.
Rapine, s. Plunderen , o., Roof, m.*—,
Geweld,
to Rapine, v. a. buiten gebruik, Plunderen.
Rapparee, s. weleer, Plunderaar (in
Ierland), m.
Rappee, s. Rappe , yr.
Rapper, s. Iemand, die slant. *—, Kiopper. * —, Vioek ,
Rapport, s. TEMPLE , Betrekking , yr.
to Rapt , v. a. veroud., Ira verrukking
brengen.
Rapt, s. verond., Verrukkifig , yr.
Rapt, part., zie to Rap.
Rapier, s. Roover,, m.*—,zie Ravisher.
, GeHaase ,
Rapture, s, Roof. "
zwindheid. —, Verrnkking , yr.
Raptured, adj. Tnon;oN , Verrukt.
Rapturous, adj. Vol ukkend , Verrukkelijk.
Rare, adj. Dun , Foin. * , Zeldzaam ,
Ongewoon. * — , Uitmuntend ,
mend. *— , In geringe hoeveelheid your
handen.
Rare, adj. Bijna raauw , Half gaar.
Rarebit, s. isa: Welch— , zie Welch
rabbit, op Rabbit.
Rareeshow, s. Kükkas , R.arekick vr.
Rarefaction, s. Veraunning , U;tzetting , yr.
Rarefiable, adj. Verelunbaar,Uitzetbaar.
to Rarefy, v. a. Verdunnen Uitzetten;
to — Verdunnen tot. *—, v. n. Dun
worden , Zich vitzetten, Verth,nuen.
UitRarely, adv. Zelden.* —,
nemend.
Dunheid.*—,ZeldRareness, Rarity, s.
zaarnheid , yr.
Rare-show, s., zie Rareeshow.
Rascal, s. Mager p ert, o.; fig. Schelm
Sehurk , m. * — adj. Scions kachtig ,
Gemeen.
Ra;callion , s. Geringe kertl , m.
Rascality, s. weleer, Geriuge lieden, m.
rneery ., Gespuis , o. * —, titans, Schurkerij, yr.
Ra,caily, adj. Gemeen , Slecht.
to Rase , v. a. Over iets heenstra:Ter,',
Even aanraken , Schaven. —, zic to
Erase. Aanm. In dcze Leteekenhsen be
'gist het to yerouderen ; andere sclorit
men titans to Raze.

to

Rantipole, v. is. ARBUTLINOT ,

foudloopen.
Lampass.
Ranula, s. ,
Ranunculus, s. Ranonkel , m.
to Rap, v. n. Slain, Kloppen ; tO - AT
a door, lion eerie deur kloppen.
to Rap , v. a. Wegt ukken , Wegnemen.
, Verrukken , Vet voeren ; I. )/to IN , Wegvoeren in; 2.) Rapt INTO, a.)
Overgebragt in ; b.) Vervoerd tot (bewondering, admiration); 3 .) t0 — OUT
an oath , vloek uitbraken; 4. ) Rapt
will], a.) Weggtvoetd met ; b.) Vervces ti van (vteugde , joy) Aaurnerk.
Behalve in het verl. thetas oord (tot rapt
zamenget, okken) en to Rap out an oath,
tegenwoordig zciden sneer gewords
lnuikt ; ook
: to—and rend, Met geweld wegnemen.
Slag,
m.*—,
Valsch stub geld, o.
Rap, s.
Rapacious, adj. (Rapaciously, adv.)
Roof zuchtig.
Rapaciousness, s. Roolzuchtigheld , yr.
Rapacity, s. Roofzucht , yr.
Rape, s. Schaking, °lace; lag, y r., Naag* , Wegnedenroof, Vs ouwenroof,
171 ing , yr., Roof. * — , cult, 121.
Vrucht van den tros geplukt. * — ,
Rasp, yr.
Rape , s. Raap , y r. , Knol , m.
Rape, s. District (van Let graafschap
Sussex, dat er zes het ft), o.
Rape-broom, s., zie Ih-oom-rape.
Rape-oil ,s. Raapolie , vr.
Rape-seed, s. Raapzaad o.
Rape-wine, s. TV/77.,, die op versche druiyen gegoten en dear door krcchtiger gemesa 't is ,
Rapid, adj. Suet.
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Rase, s. veroud., Schampwond , vr., zie
Grazing, Erasure.
Rash, adj. Onbedachtzaam , Onbezon•
nen. * veroud.,Spoedvorderend.*—,
Haastig.
Rash, s. veroud., eene zifden stof, Ras, o.
Rash, s. Uit3lag (op het ligchaam), in.
to Rash, v. a. SPENSER , Snijden.
Rasher, s. Reepje (spek), o.
Rashling, s. SYLVESTER , 1621, Dolleman, in:
Rashly, adv., zie Rash, adv.
Rashness, s. Onbezonnenheid, yr.
Rasp, zie Raspberry.
to Rasp, v. a. Raspen ; tO-OFF
raspen, Afichaven (van, from).
Rasp, s. .R7sp, vr.
Raspacory, S. WISEMAN', boi wondh. ,
Ratpvijl , vr.
Raspberry, s. Famboos , yr.
Raspberry-ale, s. Fiambozenbier,, 0.
Raspberry-bush, s. Flambozemtruik, tn.
Rasper,, s., zie Scraper.
Rasp-house , s. Racphuis , o.
Rasure, s. Uitkrabben, Afschaven, o.
—, in een geschrift, Ultschrapping,
vr., z'e Erasure.
Rat, s. Rat, Rat. vr.; fig. to Smell a
—, Onraad ontdekken, merken. * —,
Plaats in zee, waar stroomen tegen elkander inloopen , yr.
to Rat , v. n. Van staatkundige partil
veranderen, en zich met anderen vereenigen, om geldelijk voordeel.
Ratable, adj. Op eenen zekeren prifs gesteld , Geschat ; — AT , Gcschat op.
Aanm. In plaats van atkomt t000k voor.
Ratably, adv. Naar evenredigheid.
Ra a g a, s. zekere drank, woke gemaakt
words van de kernen van abrikozen en
van brandovijn , Ratafict ,m.
Rataq, s. Ratting,
, Spaansch riot, o.
Rat-catcher, s Rottenvanger,,
Ratch, s. OLligter, (in een uurwerk,
die de klok doet slain,) an.,Slagrad, o.
Ratchet, s. Spertand, (die bij het opwinden van een uurwerk het terugloopen
verhindert ,)
Rate, s. Prijs, ; to Set rates upon
provisions, Den prigs der levensmiddelen bepalen. " —, Loon, tn. en o. *— ,
Rang ,
, Waarde. * — , Betrekking.
— , Wifze, Manier. —, .Belasting
(van de gemeente), yr.
to Ra . e , v. a. Schatten ; to— AT
Schatten ,op ; 2.) to-BY, Schauer; naar,
volgens ;' 3.) to — IN, Rangschikken in,

RATE
, v. n. De waarde bepalen.
under. •
Staan (in een' zekeren rang).
*
to Rate, v. a. Uitschilden, Doornalen,
Rater, s. Schatter, tn.
Rath s. SPENSER , Ileuvel , tn. * — ,
adj. & adv. veroud., Te vroeg.
Rather, adv. Liever,, Eerder; I had—,
Ik Wilde Hever.* — Een weinig, Eenigzins , Tamelijk , Vrij; — cold, Pr*
koud , Eenigzins koud; — too much,
Een weinig re reel.
Ratification ,,s. Bekrachtiging, yr.
Ratifier, s. Bekrachtiger,,
to Ratify, v. a. Bekrachtigen.
Rating, s. Schelden, o.
Ratio, s. Evenredigheid , yr.
to Ratiocinate, v. n Redeneren.
Ratiocination, s, Redenering , yr.
Ratiocinative, adj. Redenerende.
Ration , s. Portie , vr., Rantsoen, o.
Rational, adj. Redelifk , Met rede.boOp de rede gegrond, Yes,.
gaafil. *
s. Redelük
s;andig. —,
wezen , o.
Rationale, s. Grondige verklaring , yr.
Rationalist , s. hij, die in het nasporen
van lets zich geheel op de redeverlaat,
Rationalist, n2.
Rationality, s. Redelijkheid, R.edes, *—,
Billiikheid, yr.
Rationally, adv. Volgens de retie.
Rationalness, s. Staat van hetgeen met
cede begaafd is, m.
Ratlin, s. sclieepswoord , IrcefiJn, yr.
Ratsbane , s. Rottenkruid , o.
Ratteen, s. zekere stof, Raiff; , o.
to Rattle, v. n. Ratelen. * ,Rabbe:en;
I.) to - AGAINST, Ram;nelen tegen; 2.)
to —AWAY, Voortrammelen, Voortrollen ; 3.) to — BY , Voorbij ratnmeen of
rollen ; 4.) to—IN the throat, Den reutel in de keel hebben , Reute len; 5.)
to —OUT OF, Rammelen of Rollen nit;
6.) to — OVER , Re:mmelen of Rollen
over. *
, v. a. R tmmelen , R itelen.
Uitschelden , Uitvaren tegen; 1.)
*
to — AWAY, Door gerammel verdwip2en;
2.) to — OFF, Uitvaren tegen.Uitschelden ; 3.) to—it OUT against, Uit•
varen tegen ; 4.) to — one WITH, _remand uitschelden voor.
Rattle, s. Gerammel , Geratel. *
Zot gesnap, Gerammel , o. * —, Bab, Rates, vr.
belaar , Snapper, tn. *
* —, Dobbelbeker,, m. * eene plant,
zie Lousewort. * —, p1. Rattles , (eon;
volksuitdrukk.,)zie Croup.
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Rattle-grass, s. Ilanekam, us.
Rattleheaded, adj. Veranderleik Onbestendig, Waft.
Rattle-pate, s. Grilziek mensch, m.
Rattlesnake, s. Ratelslang , yr.
Rattlesnake-root, s. Klapperslangwortel
Rattling, s. Gerammel, Geratei , o.
Rat - trap, s. Rotteval, yr.
Raucity, s. lieeschheid, Schorheid, yr.
Raucous, adj. Heesch, Schor.
Ranght, pref. & part. veroud., zie to
Reach.
to Ravage, v. a. Perwoesten. * —,Plundes en.
Ravage, s. Verwoesting , Plundering, yr.
Ravager, s. Verwoester. * Plundersear, tn.
to Rave, v. n. IJlen , Raaskcllen.* —,
Razen , I17oeden. * ongepasc , Zeer
reel houden van lets, zie to Dote ; i.)
to — FOR, Iilend spreken van ; 2.) to—
THROUGH , Razend loopen door ; 3 .) to
— UPON, Verzot zijn op.
to Ravel, v. a. perwikkelen,
len, Verward maken; i.) to — ON, Perwikkelen in; n.) to--OUT, (SIIAKSP.)
a.) Uitrafelen ; b.) Ontwarren ; 3.) to
—
OVER, Los over ... heenloopen,
Oppervlakkig behandekn. *
v. n.
In verlegenheid zijn. *—, Ziclz in notelige omstandigheden wikkelen; I.) to
INTO, Diep dringen in , Zichverdiepen
in, Doorzoeken; 2.) to — OUT , a.)Uitrafelen; b.) Ziclz laten oplossen.
Ravelin, s. in de vestingb., Ravelfin,o.
Raven, s. Raaf, yr.
to Raven, v. a. Rooven.*—, Inzwelgen.
* —, v. n. Roofgierig zijn Rooven.
Ravener, s. .Roover.
Inzwelger, m.
Raven-feather, s. Ravenveer, yr.
Ravenous , adj. (Ravenously. adv.)
Praatzuchtig. *
Roofzuchtig.
Ravenousness, s. Vraatzucht.*—, Roofzucht , yr.
Raven-plant , s. Raafplant , yr.
Raven - quill, s. Ravenschacht, vr.
Ravin, s. Prooi, yr. *—, Roof, ni., Roof.
zucht , yr. * —, adj. SIIAKSP., zie Ravenous.
Ravine, s. Gleuf, yr.
Raving, adj. ( Ravingly, adv.) Traanzinnig , Dol, Razend.
to Ravish, v. a. Verkrachten, Onteeren,
Ontmaagden. * —, met geweld, Wegnemen , Wegvoeren. Sclzaken.*—,
Verrukken, In verrukking brengen ; I. )
to — FROM, Rooven van ; 2.) to —

Verrukken met, door, Fervosren door.
Wegne.
Ravisher , s. Verkrachter. *
mer. * Schaker,, Vrouwenroovet , fn.
Ravishing, adj. (Ravishingly , adv.) Ver,
rukkeliik.
Ravishment , s. Verkrachting, Onteering.
* —, Verrukking Opgetogenheid , yr.
Raw , adj. Raauw,Ongaar.*—,Raauw,
Van de hold ontbioot. * —, Onbekookt.
* Onbedreven, Onervaren; — To
war , Ongeoefend voor den oorlog.
Nieuw. —, Raw. * — , Guur, Koud ;
to Have a— stomach, Eene slechte maag
hebben.
Rawbone, adj. Mager.
Rawhead, s. Weetwolf, Bullebak,
Rawish, adj. Natkond.
Rawly, adv. hard, Ruw, Onaangenaarn,
Raauw. * — , Onbedreven, Onervaren,
onhandig.
Rawness, s. Raauwheid. *—,Onbekwaans.
Slechtheid van maag. *—,
held.
lvaardiglzeid , yr.
Haastigheid,
Ray, s. Straal, Lichtstraal; fig. Glans,
een visch , Roch, vr.
*
Luister,
eene plant, Herik, y r. *—, in
*
de plantk., zie Radius.
to Ray, v. a., zie to Array en to Beray.
to Ray, v. a. Met strepen maken. * —,
zie to Shoot fora'.
(Race.
Rayless, adj. Straalloos, Dol.
of ginger, zie
;
Raze , s. IVortel,
to Raze, v. a, Vernielen, Sloopen ,
breken. Uitkrabben. * , 1roeijen ; a.) to — FROM , Uitwisschen
van ; 2.) to— OFF , Afstroopen; 3.) to
— OUT, Uitwisschen; 4.) to--OUT OF,
Uitwisschen van, uit , op.
Razes, s. Gesloopt schip, o., Sleet, yr.
Razor, s, Scheermes o.
Razorable , adj. SHAKSP., Scheerbaar.
Razorbill, s. een duiker, Scheermesbele, m.
Razorfish, s. een visch, Scheerme c rug, m.
Razorshell, s. een schelpvisch, Nesschee.
de, yr.
Razor-stone, s. Oliesteen, m.
Razor-strap, s. Scheermesriern.
Razure, s. , zie Rasure.
Re, een Latijnsch voorvoegsel,dat herhaling of terugwerking aanduidt.
to Reabsorb, v. a. Welleropslurpen.
Reabsorption, s. Wederopslurling yr.
Reaccess , s. Wederkomst, y r., Vet nieuwd
bezoek , o., Terugk.oni c t, vr.
to Reach, v. a. R.eiken , ilanreiken ,
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Toereiken, Toehouden. *
, Bereiken. Gereedheid , Bcreidheid,A7aarheid.*—,
, Overdragen. —, Vatten , Door- Bereidvaardigheld , y r.; — TO COWL ,
r011(1C17 • Can you— the meaning of it ?
Bereidvaardigheid ons tc kumen.
-runt giJ er de tneening van yatten ? *
Reading , s. Lezen , o. *
, Vuoriezing.
Bevatten , Bereiken, Zich uitstrekken * , Lezing , yr.
(verdagen.
to
Readjourn
,
v.
a.
tot. * , Evenaren.
Geven , als:
Weder uitstellen
IC is too dear , I cannot the price of to Readjust , v. a. Weder in orde brengen.
it, Het is to daur, Ik kan er niet voor Readmission , s. Wedertoelating, yr.
geven , wat men vraagt; r.) to-FORTH, to Readmit, v. a. Weder toelaten.
Uitstrekken , Uitsteken (naar, towards); to Readopt, v. a. Wederaannemen.
2.) to - TO , a.) Aanreiken, Toereiken to Readorn , v. a. Op nieuw versieren.
aan ; b.) Geven, Schenken can. * —, Readvertency, s. Vernienwde oplettendheld , yr.
v. ii. Zich uitstrekken, Reiken. * —, Pongen doen , Trachten; t.)10—AF TER, Ready, adj. Vaardig , Spoedig,Niet
Aeiklialzen , Streven of Ilaken naar ; stellend. * — 5 Bereid , Klaar , Gereed ;
2.) to c itoss , Zich uitstrekken over; to Make— , Gereed waken; i.) — FOR,
Gereed voor, tot; (Aanm. Oulings be3.) to-DOWN to one's knees, Tot aan
iemands knidn reiken ; 4.) to - FOR- zi gde men sole to ,
piaats vase for);
2. - TO Gereed one to. *---,Gecchi,et.
W ARD INTO, Reiken tot in; 5.) CO —
To , a.) Reiken tot aan; b.) Trachten
— Bigj de hand. * —, Gemakkel0e.
te ; 6.) to-u p INTO, Reiken (opwaarts) * , Gereed, Contant. — , Viug,
Gaauw , Rad; to Have a — tongue,
tot in.
Reach, s. Reiken, Bereiken, Aanreiken. Eerie gladde tong hebben. *
adv. Ge* , Bea-elk, o. — , Bekwaamheid , reedelule., (Gereed waken.
Behendigheid, Slimheid , List, y r.; A to Ready, v. a. in eenige graafschappen,
man of profound — Een diep denker. Reatlirmanc-2 s. Nieuwe verzekering, yr.
Reagent, s. in de scheik , Tebsntiver bend
, Bseedte, y r., At'stand, na.
RE S cher, s. Die aanrellet , enz.
middel , 0 ntb ineling;middel o.
to React, v. n. Terug werken ; to--ON, Reaggravation s. in de R. C. kerk ,
UPON Terug werken op.* —, v. a. Her- Lactate (d. vierde) vetmanivg voor
den ban yloek , vs-.
doen.
Reaction, s. Terugwea king, yr.
Reak , s. DRANT 1566, Bit'S , o'r.
t o Read , v. a. Lezen. * — , Erkennen , Real, adj. Wezeilli:ek. —, in de regtiOpmerken. —, Volkoanen ver- gel., jilt onroe; ends goederen bestaande.
staan of weten; a. ) to — AGAIN , Her- * , S. , zie
lezen , Ovetlezen , Nog eens Lezen; 2. ) Realgar,, s. Rood s ottekruid, o.
to —a chapter FROM the bible, Bien Realist, s. Realist, (d.
tegenovergohoofdstuk nit den bigbel lezen; 3.) to — stelde van Nominalist,)) rd.
CM r , a.)Ultlezen, Ten elude lezen; b.) Reality, s, Wezenla,,,kheid , yr.
Hardop voerlezon ; 3 .) to -- ovER. , a.) Realization , s. Verwczenlieking ,117`.
Over:ezen , Doorlezen ; b.) thrlezen 5 to Realize, v. a. Tot ,t[us breagen.*—,
ReViderCI: ; 4.) to — To, Voorlezen can.
(Zün geld) in handers:len besteaen.
*
v.
Lezen ; I.) E0 - OF , Lezen,
Really, adv. , zie Real.
Lezen van, aangaande, over ; 2.) to — Realm , s. Koningttsk.* , Bestuur eens
O , t1 , Voortiezen. *
Zich in de bocken
konings , o.
oefenen. *
Uit de boeken weten , zie Realty, s. veroud., zie Real i ty. *—,
het pret. Read.
veroud., Verklaren. MILTON, Getrouwheid can den Lint' ng,yr.
Read, pret.
parr., zie to Read. *—, Ream, s. Riem (papier), in.
adj. Belezen; Well
in, Zeer belezen to
, v. a. Wed cr leveed waken.
in, Door het lezen zeer bedreven in, * —, Nieuwen shoed e-even.
./eel gelezen hebbende over of in.
to Reannex , v. a. iheder clan lets hechten.
Reada )1e, adj. Leecbaar.
to Reap , v. a. ltIteaijen. * — , Oegsten ,
Readeption , s Wederverkriging , yr.
Ineog,ten. *
, Verwerven , I.) to Reader, s. Lezcr, * Viorlezer,, an.
BY Verwerven door ;
to - DOWN a
Readership, s. Post van y oorlezer,, an.
field , Een' akker maaijen ofafmaaa;:en;
lil y , adv. , zie Ready.
1.) to — FRom ,
Inoegsten vrn, b.)
, 5. Gczn-:,..-!ae:d,Ssiel,':eiel.*—,
.:Prim van , nit. *
, v. a. Oogsten.
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to Reannex , v. a. Weder blivoegen,r
Vereenigen , Hereenigen, Wederom aanhechten.
to Reap ,v, a.( koren )111aalien. *—,Inoogsten. * , Verwerven, .16 ijgen , Vet zawelen. * —, v. n. Oogsten.
Reaper, S. Illattijer,, tn.
Reapinghook , s. Korenzicht , Yr.
to Reapparel , v. a. [Feder kleeden.
Reappearance , s. Wedetverschijning , vr.
Reapplication, s. Vernievwde inspan.
p ing, yr.
to Reapply, v. a. Weder toeleggen ; He
reapplied himself TO his labour, Hij legde zich wider op zijn work toe.
Rear,s.Achterhoede. 5 —,Laatste klasse,vr.
Rear, adj. .Raauw,, Half gaar , Ongaar.
* — , Vroeg , zie Rere.
to Rear, v. a. Oprigten. *—, Opheffen.*—,
Opbrengen , Opkweeken , Opvoeden. *—,
Verheffen. * — , Opwekken , Aanzetten.
* —, Opf agen ; to — one's self, Stijgen
* , bij oude schrifvers , Volbrengen ,
Voltooffen ; I. ) to - AGAINST , Zetten tegen; 2.) to — TO , Ve. heffen tot ; 3.) to
- UP, a.) Oprigten ; b.) Opheffen ; c.)
Opvoeden, Opbs engen ; 4.) to - UP TO,
Opleiden tot. * , v. n. van eenpaard,
Steigeren.
Rearadmiral, s. Schout-bij-nacht,
Rearguard, s. Achterhoede , yr.
Rearmouse , s. Vledermuis , vr.
Rearrank , s. Achterste gelid, o.
Rearward, s. Achterhoede , vr., Laatste
, Eind , o.
*
troep ,
to Reascend , v. a. Weder beklimmen.*--,
v. D. Wetter otvhoog klimmen.
Reason , s. Redo. * —, Roden ,Oorzaak,
vr. ; to Do one — , Iem and regt doen.
* --, Bewijs , o. , Rekenschap , yr.
to Reason , v. n. Redenet en , Redekavelen. * —, Elkander onderhouden ; 1.)
tO - ABOUT, Redeneren over ; 2.) tO DOWN , Wegredeneren ; 3.) to — OF , Nadenken over; 4.) to — WITH, a.) Spre
ken met, Handelen met ; b.) Redeneren
met ; to —with one's self, Bij zich zelven overleggen. * — , v. a. Onderzocken.
Reasonable , adj. Redelijk , fillet redo begaafd. * — , Redelijk , Billijk. * —, Ma.
* —, Dragebük
tig ,
Reasonableness, s. RedeltAheid , ;Retie.
* — , * , .11Iatigheid , vr.
Reasonably, adv. Verstandig. * — , Redelijk , Tame/ilk , 1VIatig.
Reasoner, s. R deneerder,, m.
ENG. A. DUICH D1CT.
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Reasoning , s. Redenering , vr.
Reasonless , adj. Redeloos ; — To, Onverstandig voor of in het oog van.
Reassemblage , s. .Het zameiing , yr.
to Reassemble , v. a. Hereenigen. * — ,
v. n.Weder bijeen kotr en, Zich hereenigen.
to Reassert , v. a. 0 vieuw verzekeren.
to Reassume , v. a. Weder aannemen. *—,
Hervatten.
Reassumption, s. Wederaanneming , vr.
to Reassure , v. a. Moed inspreken.*—,
Een' verzekeraar verzekeren, Weder
verzekeren.
Reassurer,, s. Wederverzekeraar,, m.
Reasty, adj. MILTON , van spek , zis
Rusty.
Reate , S. Iz. WALTON , soort van watergras.
to Reave , irr. v. a. Rooven, Wegnemen.
* - , Berooven; to — one OF , lemand
herooven van.
Rebaptizarion, s. Herdooping , vr.
to Rebaptize, v. a. Herdoopen , Wederdoopen.
Rebaptizer, s. Wederdooper,,
to Rebate, v. a. DRYDEN , Stomp makers.
Rebatement, s. Vermindering , yr.
Rebec , s. Viool met drie snaren , ,vr.
Rebel, s. Rebel, Oproertnaker,, m. *—,
adj. Oproetig , zie Rebellious.
to Rebel, v. n. Oproer tnaken , Zich verzetten , Oproerig worden , Opstaan ; to
-AGAINST, Zich aankantentegen. Aanm.
Oudere schrifvers hebben soms to in plaats
van against gei. ezigd.
Rebeller, s. Oiroetmaker ,
Rebellion, s.Dproer , o. , 0 rstand , tn.
Rebellious, adj. Oproerig, IVItti tend ; AGAINST Oproerig tegen.
Rebelliously, adv. Oproerig.
Rebelliousness, s. Oproerigheid , vr.
to Rebellow,, v. n. Wederom loetjen.*—,
Weirgalmen.
to Rebless, v. a. Weder zegenen.
Reboation , s. Weerkaatsing van een
j end geluid , vr.
to Rebound, v. n. Tervg springen. *
Terug kaatsen. * — , Terng straiten; I. )
to — FROM , Terttg springen .of kaatsen
van ; a. ) to — TO, Terug springen naar.
* , v. a. Terug kaatsen. * Terug
slaan, I.) to — FROM, Terug kaatsen
van; 2. ) to -TO, Terug kaatsen naar, tot.
Rebound, s. Tel ugstutting , vr.
to Rebrace , v. a. Weder versterken.
to Rebicathe , v. n. Weder admen.
413
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Rebel, s. Terugstoot, lYederstand,
Weigering. yr.
to Rebuff, v. a. Terug slaan. * —, Weigeren.
to Rebuild, irr. v. a. Weder opbouwen,Herbouwen. *
Lerstellen.
Rebukable, adj. Berispelijk.
to Rel-uke , v. a Berispen, Vervijtingen
does; ; to —one FOR, Iemand over . .. berispen.
Rebuke, s. Berisping , yr., Verwift o.
Rcbukeful , adj. veroud. , Berispend.
'
Rebuker,, s. Berisper,
Rebus, s. Fign.urraadsel o.
to Rebut, v. a. Terng slaan, Arwenen.
* v. n. Terug w;j ken. * —, in regt.,
Het antwoond op de ttipliek inreiken.
Rebutter, s. Antwoord op de tripliek ,o.
to Recal , v. a. Terug roepen. * — , Herroe, en ; a.) co — To life AGAIN , We
der in het Leven terug roepen ; 2.) to —
FROM y Terug roepen van ; 3.) to — To
the mind of one, In iensands gehengen
terug roe r
Recal , s. Tenugreeping. *
, IL rroeping , yr.
to Recant, v. a. & v. n. Herroepen.
Recantation , s. Iletroeping yr.
Recanter,, s. Herroeper, m.
to Recapacitate, v. a. Weder bevoeg?
shaken.
to Recapitulate, v. a. Den inhoud van
(eene y orige redo' herhalen.
Recapitulation, s. Herhaling van de voornaamste zaken, yr.
Recapitulatory , adj. Herhalend.
Recapture, s. Woder veroveide prils of
buit, m.
to Recapture, v. a. Weder veroveren.
to RecarniCy , v, a. Weder invleesch y eranderen.
to Reurry v. a. Terug voeren of brengen.
to Recast, ire. v. a. Terug werpen. * —,
Hergieten.
to Recede , v. n. Terug vallen, Terug
goon. * .eff rand doen van eene flanspraak ; to — r:11 a.) Zichverwijderen van; b.) /7-kaan van, Lerlaten;
c.) La:en varen, Opgeven, 4fzien
At:nand doen van.
Receipt, s. Ontvangst. *— Ontvang*
Kwitanplaats , y r., Tolhus, ,
Toelating , y r., Toetie , Rep'. *
gang, tn. —, Ontvangst, Welkomst ,
*—, Vootschrift, Recept , o.
Receivable , adj. Ontvangbaar.
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Receivableness , s. Ontvangbaarheid , yr.
to Receive , v. a. Ontvangen.* —, Anni;ensen , Ornhelzen * —, Begrilpen.*—,
On:Tangen, Onthalen. * Verhelen,
Verbetgen ; I.) to — BY , Ontvangen
doo, (een schot enz., a shot , etc.); 2.)
to — FROM, Ontvangen van; 3.1 to —
IN , a.) Ontvangen, Aannemen. (Aanm.
Dit gebruik is titans vet ouderd ;) b.)
Ontvangen in; 4.) to — INTO , Ontvan•
gen in, Opnenien in, Teelaten in; 5. )
CO — OF , Ontvangen van; (Aanm. co
Receive OF one beteekent: van iemand
ontvangen als eet; geschenk , terwifi to
Receive FROM meer ziet op den oorsprong
van het geven;) 6.) to — OUT OF 5 Ontvangen nit ; 7.) to — TO , Toelaten tot;
P.) te
INTO Opnemen in.
Receivedness,s. Algernene aanneming, yr.
Receiver, s. Ontvanger. --,Heler(die
gestolene goederen ont angt).* Ontvanger (aan eene luchtpomp ,
to Receleberate , v. a. Op nienso vies en.
Recercy, s. Nieuveheid, yr.
to Recense , v. a. Doorzien, Nazien.
R, cession s. 0 Ye; zien, o., Hertel/1;1g, yr.
Recent, adj. Nieuw ; FROM Onlangs
bevrij,' van ef.in:koman ann. * —, Nees
Lang geteden.
Recently, adv. Veer 'port, Onlangs.
Recentness, zie Recency.
Receptacle, s. Ontvanger,Vergaderbck,
/ 7erbli,,lplaatr, yr., Schvilhoek,m;
— 7OR „ Schuilplaats 'roof%
Rcceptary, S. BROWN, Aangenomene
zaak, yr.
Reccntibility,, s. Mogelijkheid em te ontvangen of ontvangen te worden, yr.
Reception , s. Ontvangst. *
ming. *
Wederaannerning , Begenadiging , y r. * Bevatten,o.* Ontringst , y r., Onthaai o., Welkomst,
yr. * --, Algemeen aangenomen begrip, o.
Receptive, adj. Ontvangend; apace —
OF ... Retinae, die ontvangen kan.
Receptoty,, adj. Algerneen aangenomen.
Recess,
Terugtrekking, Alzondering,
yr. * —, Vertrek. * —, Geheim veto., Schuilplaats. , Eenzaainhe,d,
Wijkplaats.* —, in regten , Opschot ting.
* —, Verwijdering.*—, VerborgenInnd,
Gebeim gedeelte , o.,
y r. *
hook, in.; God knows the inmost recesses of my heart, God kent de verborgenste gedeelten van mijn ha, „a.
Recession, s. Terugkeet ing , y r. Teruggoon , o. ;
FROM , a.) Afgaan van ;

RECH
b.) Verivijdering van ; c.) Laten varen
of opgeven van. to Recharge, v. a. Weder verwisselen of
veranderen.
to Recharge, v. a. Wederom beschuldigen.
* —, Op nieuw aanvallen.
B echeat, s. bij lagers , Terugroeping der
honden met den borer:, wanneer z:j op
eon verkeerd spoor 25,./n , yr.
to Recheat, v. a. Met den horen terug
roe pen.
to Recidivate, v. n. ongebruik., Terug
vallen of storten.
eene
Recidivation ,s Wederinstorting (in
ziekte), y r. * —, Wederom tot eene
zonde vervallen, o.
Recidivous, adj. Wederinctortend. * —
Wederom tot zonde vervallende.
Recipe, s. hij geneesk., Reeeiet , o.
Recipient, s. Ontvanger,, die lets aanneemt.*— , Ontvanger, Ver gaderbak,m.
Reciprocal, adj. Wederkeer ig , WederAfwisselc3d; o.) — TO,
zijdsch. *
fl fivistelend met ; 2.) - WITH , Te verwisselen met.
Reciprocally, adv. Wederzifris, Van weftskanten.
Reciprocalness, s. Wederkeerigheid , yr.
to Reciprocate, v. n. Wederkeerig handelen to — WIT H Deelen met. *
v. a. On‘ lvisselen, Wederkeerig doen of
bewlizen , Afwisselen.
Reciprocation, s. Afwisseling , Wederkeering, yr.
Reciprocity, s. Wederkeerigheid , yr.
, vr.
Recision, s.il
Recital, s. Herhaling, Opzegging, yr.
, Opteling , yr.
Verhaal , o.
*
Recitation s. Herhaling, Opzegging, vr.
Recitative ,s. Recitatief, (lets , ant eenigzinc zingend words opgezegd ,) o.
Recitatiyely,, adv. ills recitatief
Recitativo s. weinig gebruik., zie Recitative.
to Recite, v. a. Herhalen.*—,Verhalen.'
Optellen. * —,
Opzeggen. *
*
Reciteren.
v. n. Zifne tes opzeggen.*
Reciter, s. Die r eciteert, Declamator.
Verhaler, tn.
*
Reck, s. Zorg, vr.
to Reck, v. n. Zorgen. * — , v. a. Zorg
dragen voor ; It reeks me not, Ik stoor
er tnij niet ann.
Reckless, adj. Zorgeloos , Onverschillig;
a. ) — OF , Onverschillig omtrent ; 2.)
- WITH misery, Onverschillig door zijno Mende.
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R.cckle:;sness, s. Zorgelooshei d , yr.
to Reckon, v. a. Rekenen. * Acleten.
* —, Aanrekenen ; I. ) to - AMONG,
Rekenen of Tellen onder ; 2. ) to — BY
Rekenen bed, naar ; 3. ) to — FOR , Rekenen of 'louden voor; 4.) to—UP, 0,onoemen , Oprekenen, Optellen, Opsom, v. n. Rekenen ; to — without
men. *
one's host, Buiten den waard rekenen.
* .Rekenschap geven; I.) to—FOR ,
a.) Rekenschap geven van ; b.) Boeten
voor ; ) to —ON, UPON , Rekenen of
Staat makes op ; to — WITH , a.) Afrekenen met; b.) Ter verantwoording
roepen.
Reckoner, s. Rekenaar,, m.
Reckoning , s. .Rekening. * —, Schatting ,vr.; to Make —of, Aehten , Schatten. * —, bsj zeel., Gissing , yr.
Reckoning-book, s. Boek van ontvangst
en niegaaf, yr.
to Reclaim, v. a. Verbeteren. * , Terug brengen ( tot den begeerden staat);
to — FROM, Terug brengen of Genezen
Tegen
van. —, Terug roepen.
• lets opkomen, Aanspraak op lets maker.
* — , Temmen. * —, v. n. POPE , zie to
Exclaim.
Reclaim, s. SPENSER , Verbetering. *—,
Hervoming , vr.
Reclaimable , adj. Verbeterbaar.
Reclaimless, adj. Onverbeterbaar.
Reclaniant, s. Tegenspreker,, rn.
VerR c! amation, s. Terugroeping. *
betering , yr.
R.ecli naciun,s.MILToN,Leunen, Liggen,a.
co Recline, v. a. Achterover hulgen,
Schuin leggen, Doen leunen ; to — ON,
UPON , Leuven of Doen leunen op. * —,
v. a. Le,nen , Austen; a. ) to — ON,
UPON, a.) Leunen op; b.) Austen . op ;
2.) tO - ROUND , Liggen ors.
Recline, adj. MILTON , Leunend.
to Reclose , v. a. Wederom sluiten.
to Reclude, v. a. Openen.
Ri;cluse, adj. Oigesloten , Afgezonderd ,
s. Kluizenaar , m.; A
Eenzaam. *
FROM, _remand, dieverwilderd lee ft van.
to Recluse, v. a. veroud. , Opslu;ten, Inslulten Afiluiten.
Reclusely, adv. Afgezonderd , 41s een
kluizenaar.
Recluseness, s. 4fzondering.
Reclusion, s. Kluizenaarsleven, a.
Reclusive, adj. ilfzondering opleverend.
Recoagulation, s. Tweede stalling ofstremming, yr.
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to Recoct, v. a. Weder oplappen.
Recognisable, adj. Herkenbaar.
to Recognise, v. a. Herkennen. * , Erkennen. * —, Op nieuw nazien.
Recogniser, s. Herkenner,,
*
zie
cognizor.
Recognition, s. Nazien, Onderzoeken ,
o. * — ,Herkenning , Herinnering.*—,
Erkenning, yr.
Recognizance, s. Herkenning. * —, Erkenning, yr. *
Teeken , Pand , Onderpand , o. * Schuldbekentenis, yr.
Recognizee, s. Houder eener schuldbekentenis ,
Recognizor, s. Ge yer eener schuldbekentenis , tn.
to Recoil, v. n. Terug springen o f stuiten. * —, Terug vallen, Terug gaan ,
(van iets) Afgaan , Niet houden. * ,
Terugtrekken,Aarzelen,WRen ; I.) to
-- AT, Terug deinzen voor, bi.1 • 2. ) to-BACK, a.) Terugwilken ; b.) Terug stuiten ; c.) Terug deinzen; 3.) to — FROM,
Terug deinzen voor ; 4.) to — ON, UPON,
Terug stuiten of vallen op ; to- TO
(kneel), Zich ontzten to knielen. *—,
v. a. SPENSER, Doen terug 114/ken.
Recoil, s. Tetugstuit , m.
, zie ReRecoiler,, s. Terugwijker,,
volter.
Recoiling , s. Terugwijking,vr. , zie Revolting, Revolt.
Recoilingly, adv. Terugwilkend.
to Recoin , v. a. Op nieuw munten ofslaan,
Ilermunten.
Recoinage , s. Hermunten , Hernieuwd
munten of slaan , o. , Het munting , vs-.
to Recollect, v. a. Wederverzamelen.
Herinneren. * , (zijne zinnen , enz.)
'Wederkrijgen ; van daar: to — one's self,
Zich hersteller; , van lets; ook : Nadenken , Zich bedenken, Zich bezinnen.
Recollection , s. Herinnering.* , Wederverkriiging van zijnezinnen Bezinning , yr.
Recollective, adj. Herinnerend.
to Recombine, v. a. Wederzatnenvoegen.
to Recomfort , v. a. Wederom vertroos, Nieuwe sterkte geven.
ten. *
to Recommence, v. a. Wederom beginnen.
to Recommend, v. a. Aanprifzen , Aanbevelen ; to — To, Aanbe y elen aan, bij.
Recommendable, adj Aanprilzenswaardig , ilanbeyelenswaardig
Recommendation, s. Ain prijzing Aanbeveling, yr.
Recommendatory, adj. ila:ipti,Zenti, Aan-!
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bevelend , Van aanbeveling. , als : A —
letter , Een aanbevelingsbrief.
Recommender, s. Aanprijzer,, Die aanbeveelt ,
to Recommit , v. a. Op nieuw begaan.
to Recompact, v. a. Wederzatnenvoegen.
to Recompense , v. a. Vergelden, Beloonen. * , Schadeloos stellen; a.) to —
one FOR, lemand beloonen voor ; 2.) toort , UPON , Wreken aan, op ; 3.) to —
a thing TO one, Ienland iets vergelden ;
4.) to —one WITH, Iemand beloonen met.
Recompense, s. Vergelding , Belooning.
— , Schadeloosstelling, y r.; — FOR,
Vergoeding voor.
Recompiletnent,s. Nieuwe verzameling,v r.
to Recompose , v. a. TT/oder gerust stellen.
* — , Weder zamenytellen.
Recomposition , s. Wederherstelling , yr.
Reconcilable, adj. Verzoenbaars*—,Ver.
eentgbaar ; — WITH , a.) Verzoenbaar
met; b.)Vereenigbaar ofBestaanbaarmet.
Reconcilableness, s.Verzoenbaarheid. *—,
Vereenigbaarheid, Bestaanbaarheid, yr.;
- WITH, Bestaanbaarheid met.
to Reconcile , v. a. Doer; overeen stemmen,
Overeen brengen , Verefenen.* —, Verzoenen, Bevredigen ; a.) to — To, a.)
Verzoenen met ; b.), zie to Reconcile
with; 2.) to — WITH , Bestaanbaar maken of Doen overeen stemmen met.
Reconcilement, s. Verzoening , yr.
Reconciler, s. Verzoener. — , Overeenbrenger an.
Reconciliation ,s. Verzoening. * — ,Oyereenbrenging (van dingen , die sttlidig
schijnen). * — ,VoMoening , Verzoening,
Boeting , vs%
Reconciliatory, adj. Verzoenend.
to Recondense , v. a. Op nieuw y et dikleen;
to -INTO, Weder veidikken tot.
Recondite, adj. Verbot gen ,
to Reconduct, v. a. Terug ha engen.
E0 Reconfirm, v. a. Op nieuw,bevestigen.
to Reconjoin , v. a. Weder vereenigen ;
to — INTO , Weder verecnigen tot.
to Reconnoitre, v. a. Naauwkeurig erkennen , Onderscheiden. * Recognosceren , Velkennen.
to Reconquer, v. a. Weder veroveren.
to Reconsecrate , v. a. Weder wijden of
heiligen.
to Reconsider, v. a. IVeder overwegen.
to Reconsolate , v. a. Wedervertroosten.
Reco n version, s. Wederbekeering , yr.
to Re,:onvert , v. a. Weiler bekeet en.
to Reconvene, v. a. IT 'redel z:imen,,eten.

RECO
to Reconvey,, v. a. Weder bretgen ,Weder terug brengen.
to Record, v. a. In het geheugen terug
brengen. * —, Moor de herinncring hewaren , Opteekenen, Vernzelden. * ,
Vieren. * bij oude schrijvers , Zich
herinneren; van hier ook: Aanheffen,
Zingen; ) to - AGAINST, Vertnelden
tegen ; 2.) to — OF , Vermelden van, aangaande, betreffende.* —, v. n. veroud.,
Een lied zingers of spelen.
Record, s. Gedenkschri ft, Register ,Archief, o., Handvest , vr.; Court of—,
Griffie Bewaarplaats van registers, archieven , handvesten ,enz. ; Is is upon —,
Het is geregistreerd ; ook : Het is in de geschiedenis vet meld.
Recordation, s. Vermelding, yr.
Recorder, s. Aanteekenaar van gebeurtenissen , Geschiedschrilver. * —, Griffier eener stad, m. * — , zekere fluit.
to Recouch , v. n. Zich Weder nederleggen, Weder gaan liggen ; to — AGAIN,
Weer gaan liggen, Zich weir nederleggen.
to Recount, v. a. Naauwkeurig verhalen , Optellen; to — OUT OF, Opsommen nit.
Recountment , s. Verhaal, o.
to Recoure , v. a. SPENSER, zie Recure.
Recourse , s. veroud. , Gedutig voorbijkomen. *
zelden , Teiugkomst , yr.,
Nieuwe aanval. * Toegang , fp .* —,
Toevlugt , y r. , Aanzoek, o. ; to Have —,
TO, a.) Toegang hebben bij, tot ; b.)
Zijne toevlugt nemen tot.
to Recourse, v. n. veroud., zie to Return.
Recourseful , adj. DRAYTON, Zich bij afwisseling bewegend.
to Recover, v. a. Wederkrijgen ,Herkrijgen.* — ,Verlossen , Berrilden ,Herstel.
len, Genezen ; a.) to — FROM , Herstellen van; 2.) tO - OF ( weinig meer in
gebruik,) Herstellen van ; 3.) to— OUT
OF, Doen bilkomen of Herstellen van,
uit; 4.) to — To Terug bezorgen aan.
*—, v. n. Herstellen , Genezen; to
• FROM, (vroeger OF , ) Herstellen van.
Recoverable, adj. Herstelbaar. *—, ',Feder to krt./gen; FROM, Te herstellen van.
Recoveree , s. Die van een fideicommis
ontheft wordt.
Recoveror, , s. Die een fideicommis opheven.
Recovery, s. Herstel, o. , Genezing, yr.;
Past —, Onherstelbaar ; FROM, Hertelling van. * —,Wederkritging,Her-
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stelling. * , Verkrilging. - - - , Ophcffing van een fideicommis , yr.
Recreant , adj. Lafhartig. *—, Afvallig,
Valsch , Ongetrouw; — TO, Ontrouw aan,
Afvallig van. * —, s. Lafaard, m.
to Recreate , v. a. Herscheppen.
to Recreate, v. a. Verkwikken. * Ver.
tnaken , Verlustigen. * , Sterken. *—,
v. 0. Zich vermaken.
Recreation , s. Verkwikking, Uitspanning,
yr., Vermaak, o.
Recreative , adj. Verlustigend, Verkwikkend , Aangenaam.
Recreatively , adv. Verkwikkend.
Recreativeness , s. Verkwikkendhei d , yr.
Recrement , s. Schuim, o. 5 Vuiligheid ,
Vuilheid, yr.
Recre.mental , Recrementitious, adj: Vuil,
Vol schuim , Onrein , Onzuiver.
to Recriminate , v. n. & a. Een' beschuldiger wederont beschuldigen.
Recrimination ,s. Beschuldiging van een'
beschuldiger,, vr.
Recriminator, s. Persoon , die een' beschuldiger beschuldigt , m.
Recriminatory, adj. Eene tegenbeschuldi•
ging inhoudend,
Recrudency,s. BACON, zie Recrudescence.
Recrudescency, s. Wederverergering, vv.
Recrudescent , adj. Weder smartelijk wordend, Op nieuw ontstekend.
to Recruit, v. a. Het geleden verlies her stellen , als ; to — a regiment, Een regement door nieuwe rnanschappen wcder
voltallig maken ; to the fire, hoe vuur
aanboeten ; to — one's self, Voedsel nemen, Eten. * v. n. Werven , Soldaten liggen, Op werving zijn.
Recruit, s. Herstelling van het geleden
verlies , y r. *—, Nieuive soldtzat , Recruut , m.
Recruiter, s. Werver, m.
Recruiting-officer, s. Werfollicier m.
Recruitment, s. Recruteren , o.
Rectangle, s. Regthoek, m. * —, in de
rekenk., Product (eener vermenigvuldiging), o.
Rectangular, adj. (Rectangularly, adv.)
Regthoekig,
Rectifiable, adj. Verbeterbaar ; — BY,
Herstelbaar of Verbeterbaar door.
Rectifi cation, s. Verbetering ,Teregtzetting. * — , in de scheik., Vernieuwde
overhaling, vr.
to Rectify , v. a. Te regt zetten,Verbeteren , Verhelpen. *— , in de scheik.,
Weder overhalen.
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Rectilineal, Rectilinear , adj..R.egtilinig, 1 to Redact , v. a. ongebruik.,1VcodZaken.
Uit regte lijnen bestaande.
Vormen.
*
Rectilineous, adj., zie het meergebruik. to Redargue, v. a. ongebruik., Verwerpen.
Rectilineal.
Redargution, s. BACON , zie Refutation.
Rectitude, s. Regtheid. * — Opregt- Redbachelor's-huttous, 0. eene
held , yr. *
juist oordeel , o.
Redberry , s. Roode taurierbes , yr.
Rector, s. weinig gebr. , Bestuurder. Redberried, adj. Met roode bessen.
Predikant eener parochie, (die de Redbird, s. Roode vink, vs.
*
kleine en groote tienden ontvangt ,) m. Redbreast, s. een vogel, R9odborstie o.
Redbud-tree, s. Canadasche griffelboom,m.
Rectorial, adj. Van een" Rector.
Rectorship, s. Waardigheid van zcoda- Redchalk, s. Rood krift , o.
Redcurrant , s. Roode aalbes , yr.
nigen predikant , Yr.
Rectory, s. Predikantsp:aats. * — , Wo- Reddeer, s. Rood wild, G.
Redcoat , s. naam veer een' Eng. solda3t,
ning van een' Rector, Pastorij, yr.
Rectress, Rectrix, s. B. JONSON , Be- Roodrok , vs.
to Redden, v. a. Rood n2 zken.*—, Doen
stuurster, yr.
blozen. * —, v. n. Rood worden. ,
Recubation, s. Liggen, Leunen , o.
to Recule, v. n. veroud., zie to Recoil. Blozen; I.) to — AT , Blozen over, bi j;
2.) to - UP To the foreh-ad, Tot het
Recumb, v. n. veroud., Leunen.
Recumbency, s. Liggende of Letinende voorhoofd rood woo-den of bl,,zen.
Reddish, adj. Eels weinig toed, Roodheeding. * , Rust , yr.
achttg.
Recumbent, adj. Liggend , Leunend.
Reddishness, s. Roodachtigheid, yr.
Recuperable , adj Weir to krihTen,
Recuperation, s. Wederver ko liging (van Reddition, s. Teruggeving , yr.
Redditive, adj. Antwoordend.
hetgene verloren was), yr.
Recuperative, adj. Strekkende omweder Reddle , s. Roodaao de , sr., Rood krt:it,o.
Rede, s. veroud., Road, m., Raadeto verkroigen.
ving , yr.
Recuperatory,, adj., zie Recuperative.
to Recur, v. n. Terrig komen (in de ge- to Rede, v. a. veroud., Raden.
to
Redeem, v. a. Verlossen , Vrijkoopen.
dachten). * Zone toevlugt nemen;
I.) to - AGAIN, Weir tong keeren; 2. ) * —, Redden , Verlossen ,Bevrijden. *—,
to — IN the mind, In het geheugen te- Beloonen , Vergoeden , Schadeloos stellen.
rug kceren; 3.) to — oN the memory, * —, Lessen. * —, Weiler inhaien, door
Weir in de gedachten komen ; 4 ) to - vernieuwde vlijt ; to —FROM, a.) VrijTO , a.) Terug keeren tot; b.)Zijnetoe- koopen van ; b.) Be,rijden van.
Redeemable , adj. V? stkoopbaar, Vrij to
vlugt nemen tot.
koopen, Weiler to krijgen.
to Recure, v. a. ongebr., Herstellen.
Recure, s. ongebr., Herstelling , Gene- Redeemableness , s. i'..ijkoopbaarheid,yr.
zing, yr.
Redeemer, s. Vei lesser ,
Recureless , adj. ongebr., Onherstelhaar. to Redeliberate, v. a. Weiler overwegen.
Recurrence, Recurrency, s. Terugkee- to Redeliver, v. a. Wederomytilstellen.
ring , vr.
Weiler ter hand stellen.
Recurrent , adj. Terugfreerend. *
Ge- Redelivery, s. Wederbevrijding. *
,
. Wederterhandstelling , vr.
lijke vlakken herhalende.
Recursion, s. BOYLE , Terugkomst , vr.
to Redemand, v. a. Wedereischen, Tea pg.
to Recurvate, v. a. Achter overbuigen. vragen.
Recurvation , s. Achteroverbuiging , yr. Redemption, s. Verlossing, Vrejkooping.
o Recurve , v. a , zie to Recurvate.
* —, Verlossing (door Christus), yr.
Recurvity, s., zie Recurvation.
Redemptory, ad;. Verlossend ; — price,
Recurvous , adj. Terug gebogen.
Losgeld , Rantsoen, o.
Recusant, s. Die van de heerschende kerk to Redesceud, v. a. Weder afkomen.
afwillet , Afgescheidene. * —, adj. Van Redeye, s. een visch, Roodoog,
Reclf,ced, adj. Met een rood gezigt.
de heerschende kerk afwijkend.
Redfish, s. Roodvisch , tn.
Recusation , s. Weigering , yr.
to Recuse , v. a. in regt., Recuseren, Redflecked , adj. Roodgespikkeld.
Weigeren. ( s. Rood, o. I Recifsistian , s. Portwijn , m.
Red, adj. RJ r d ;— v7 1-1-II, Rood van.* —, Redgame, s. 5 zie Moorcock.

REDG
Redgournet, s. een zeedier', Zeelier, 'vr.
Redgum, s. ziekte blj eerstgeboreve k'nderen, bestaande in eerie ongewone r tiedheld in den word.
Redhaired, adj. Roodharig.
Redheaded , adj. Roodhatig.
,
Redherring, s. Bekking
,it/chi—leer,
Redhides, s. pl
o.
Redhot , adj. Gl,efiend.
to Redigest 9 v. a., zie to Digest again.
to Redintegrate , v. a. Herstellen , Vernieuwen ; 10 - IN , He re teilen in.
Redintegrate , adj. Vesnienwd, Hersteld.
Redintegration , s. Vet nienwing.* —
de scheik., Ilerstelling , let ugbreng:pg
van eene zamengestelde rtoftot hale you spt onkeliike be anddeelen ,
to Redisburse, v. a. Weder betalen.
to Redisuose , v. a. Wetter inr,gten.
Redisseizin , s. Wederuitzettiug, vr. ,
zie Disseizin.
to Redistribute, v. a Weder uittleelen.
Redistribution , s. Wederuitdeeling , vr.
Redland , s. Roodachtige grand, tn.
Recllane , s. gemeen sctierts., Keel, yr.
Redlattice , s. Roode tralie , y r.; fig.
Herberg , yr.
Redlead , s. Menie , yr.
Redletter,, s. Roode letter (in den alma712.
nak),
Redletter-day, s. Heil ige dag (der R. C.),
Redletter-man , s. Catholifk , m.
Redmurrain , s. Bioedpissen o.
Redness, s. Roodheid, vr.
Rednosed, adj. Roodneuzig.
,::d-ochre, adj. Bruinrood.
Redolence, Redolency, s. Well iekend
held, Yr., Geur,,
Redolent , adj. frelriekend , Geurig.
Redorpitnent', s. Rood rottekruid , 0.
to Redouble, v. a. Vo-dubbelen. * —,
Wederom deco. * —, herhalen.
*— , v. n. Verdubbelen; His fever redoubled UPON him by niAht, Des nachts
verdubbelde zifne koorts.
Redoubt , s. in de vestingb , Redoute,vr.
Redoubtable, adj. Geducht.
Redoubted, adj. vetoed, of in iron,,
Geducht.
to Redound , v. n. Tervg vallen , stooten
of stuiten. * Worden , Verstt ekken,
Uitvallen ; I ) to - FROM ... TO Voo, t
spruiten tilt ... voor ; 2.) to - ON . Terug valley of Terueg vloeifen rip; 3.) to
— To, a.) Terug vallen tot; b.)Stt ekken of Verctreleken tot; It will— TO your
honour, Iiet z11 u tot eel verstrekken.
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Red-pestilence , Redplague , s. Pest, yr.
Redpole , s. Roode vlasvi-ek , no.
o Redress, v. a. Herstellen, T- regt
brengen Verhelpen , Uit den Ivt.g rvi
men. * —, Helpen ; to — one's self, Zich
z3lven helpen.
Redress , s. Herstelling, Verhelping,
Herstel, o. * — , Hulp, Thevlugt , vs.
Redresser, s. Hersteller.. Verheli er , m.
Redrcssive , adj. Herstellend, Verhellend
Helpend.
Redrohin , s,, zie Redbreast.
Redsaunders , s. Zalfboom , m.
to Redsear,, v. n. van liner, wegens to
groote kitte , Onder den harmer bu ekcn.
Redshank , s. eerie Wilde tend ,Roodpoot.
* , weleer,, (scheldnaam veer eon')
Be, g,chot ,
Redsnarns , s. pl. Water p eper , yr.
Reds:lver-ore , s. Rood-ziivererts , m.
Redstart, s. een vo -el , Rook taartle,
Redstreak , a, Roo gestreepte appel. *—,
Wijn daaruis , nt.
Redtail , s. , zie Redstart.
to Reduce, v. a. bid soniazige oudeschruivers , Tcrug br engen. * , titans, Herstellen , Tot zuf.t:' vorigen toe4and :Tung
brevet:, Hei leiden. — , Brengen tot
een' zekeren toestand. * —, Perkleinen,
Verminderen , ilfzetten. * , Onaerwerpen ; to — a church INTO order,
De side in eerie ken k herstellen ; a. ) to
- TO , a.) Btengen tot; b.) Ilerlei den
tot, in.
Reducement , S. MILTON Terughrenging , yr.; — of a thing TO, Terug!, enging of Herleiding van lets tot. * —,
zie Reduction.
VerReducer, s. Terught enger. "
overaar. *—, Thu s tel ler. *—,ilfzetter,
Reducible, adj. Veroverbaar.*—, Herstelbaar, enz., zie to Reduce ; I. ) -INTO,
Te brengen tot, in, suedes ;
- TO
a.) Te brengen tot ; b.) Terug to brengen tot ; c.) Te herleiden tot.
Reducibleness, s Veroverbaarl,eid,enz ,
vr., zie to Reduce. (Reduce.
ro Reduct , v. a. WARDE 9 t56;, zie to
Reduc r ; s. ilfgesehotene ruimte itt een
gebouw..
, o.
Reduction . s Verovering. * —, Arzet.
ring, Vet minderi:)g. *
Heist, fling,
Zetteng.
in de rekenk., lief lading
( van twee of nicer breuken tot den zeif:
den noerner) , yr.
Reductive, adi. Dat verandert, he, stelt ,
enz. , zie to Reduce.
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Reductively, adv. Door herstelling, enz.
'"—, Bij gevolg.
Redundance, Redundancy, s. Overtolligheld, yr., Te groote overvloed, m.,
Overdaad, Overmaat ,
Redundant, adj. (Redundantly, adv. )
Overtollig. *
Meer woordengebruikende dan noodig is, Te woordenrijk.
to Reduplicate , v. a. Verdubbelen.
Reduplicate, adj. Verdubbeld , Dubbel.
Reduplication, s. Verdubbeling, yr.
Reduplicative, adj. Vet dubbelend, Dubbel.
Redweed, s. Klaproos , yr.
Redwing, s. Wintermerle, yr.
Redwood , s. Rood veifhout, o.
Ree , s. Portug. munt , Ree , m.
to Rae, v. a. MORTIMER , Ziften; to
- OVER, Herzipen, Overziften.
to Re-echo, v. n. Wargaimen ; to FROM , Weirgalmen van.
Reechy,, adj. SHAKSI). zie Reeky.
Reed , s. Riet, o. *
, Fluit, yr.
Pill, m.
*
Reed-bank, Reed-bed, s. Rietyeltl, o.
Reed-bunting, s. Rietmusch, yr.
Reeded, adj. Met riet bedekt.
Reeden , adj. Rieten.
Reed-fence, s. Rietscherm, o.
Reedgrass , s. R etgras, o.
Re-edification, s. Wederopbouwing , yr.,
Herbouw , m.
to Re-edify, v. a. Weder opbouwen, Herbouwen.
Reedless , adj. Zonder riet.
Reed millet, s. Zorgzaad, o.
Reed-plot, s. Rietakker,, in.
Reed-sparrow, s. Rietmusch , yr.
Reed-stop, s. Tong (in orgelpfpen), yr.
Reedy, adj. Vol riet.
(room:.
Reedy-toned, adj. Eenigzins grof (van
Rees, s. Reef, o.
to Reef, v. a. Reven.
Reef, s. Rif, o.
Reef-band ,.s. Reefband, m.
Reef-carinrs, s. pl. Steekbout , m.
Reef-cringlers , s. pl. Reefltuvers,m. mrv.
Reef-hank, s. Reefbintisel van een giekzeil , o.
Reef-hole, s. Reefgat, o.
Reef-knot, s. Knoop , m., Hieling , yr.
Reef-line, s. Reefband , m., Seizing van
onderzeilen , yr.
Reef-point, s. Reefeiz :ng, yr.
Reef-tacee, s. Reef talie, sr.
Reef-tackle-fall, s. Reeftalielooper,, tn.
Reek, s. Rook, Damp, Stoom , tn. *—,
zie Rick.

REEK
to Reek, v. 0. Rooker, Dam ,:en . IVesemen; 1.) 50 ON, Dam,,en o, ; 2. ) to
- UP TO, Dampend opstijgen tot; 3.) LO
---WITH, Dampen van.
Reeky , adj. Berookt , Zwart.
Reel, s. Has pel , m. * — naam van een'
levendigen Sclzotschen dans.
to Reel , v. n. Waggelen in het gaan ;
I.) to — ABOUT the street , Langc de
straat waggelea ; 2.) to — FROM , Waggelend gaan of komen van, uit; 3.)Five
drunken men reeled INTO the cw ,
Vijt dronken kerels waggelden tie kajuit
in ; 4.) to — TO and FRO , Heen en wed r
waggelen.
to Reel, v. a. Haspelen. *
v. n. Den
reel dansen.
to Re-elect, v. a. Wederverkiezen , Herkiezen.
Re-election, s. Wederverkiezing , yr.
to Re-embark, v. a. & v. n. Wederinschepen.
Re-embattle , v. a. Weder in slagorde
scharen.
to Re enact , v. a. Op nieuw vaststellen.
to Re-enforce, y. a. Nieuwe kracht geYen, Wederom verstez ken,zie
Re-enforcement, s. Nieuwe versterki,g.
* —, Herhaalde versterking , y r. , z.e
Re-inforcement.
to Re-enjoy , v. a. Wederom vervrolijken.
to Re-enter , v. a. Wederom binnen treden. * — , Wederom innemen.
to Re-enthrone, v. a. Weder op den troon
plaatsen
Re-entrance, s.Wederbinnentreding.*—,
Wederinbezitneming , yr.
Reermonse , s. , zie Rearmouse.
to Re-establish, v. a. Weder oprigteu ,
Herstellen.
Re-establisher, s. Wederoprigter, Herstsller ,
Re-establishment, s. Wederopt igting, Herstelling , yr.
to Re-estate , v. a., zie to Re-establish.
to Reeve, v. a. bij zeel., Inscheren.
Reeve, s. Opz'gter,, Rentmeester,,m.
to Re-examine , v. a. Op nieuw onderzoeken.
to Refect , v. a. veroud., Verkwikken,
Laren.
Refection, s. Verkwikking , Lafenis, yr.
Refective, adj. Verkwikk,nd.
Refectory, s. Eeekamer,, Eetzaal , yr.
to Refel , v. a. fredet leggen.
to Refer, v. a. Verws'zen (Haar eenen
anderen of lets ander.)). *
Overla-

REFE
ten , Overgeven ; to — To , a.) Terug
brengen tot ; b.) Verwsjvn aan, op,
naar ; c.) Zane belangen opdragen of
overgeven aan. * v. n. Betrekking
hebben. * , tick beroepen ; to— TO,
a.) Betrekking hebben op ; b.) Zich beroepen op.
Referable, adj. slecht woord, zie Referrible.
Referee, s. Scheidsman , m.
Reference, s. Betrekking, vr. ,Opzigt,
o.; In — TO that, Wat dat aangaat.
Overwijzing , Verwijzing , vr. ; — TO 2
Verwifzing tot.
Referendary, S. BACON, zie Referee.
to Referment , v. a. Weder aan het gisten
brengen.
Referment, s. Bbp. LAUD, zie Reference.
Referrer, s., zie One who refers.
Referrible , adj. Betrekkelijk ;
TO ,
Kunnende betrokken worden tot.
to Refine, v. a. Zuiveren , Reinigen ,
Louteren. * —, Beschaven , Vet beteren.
* — , v. n. Gezuiverd of Gereinigd warden. * , Zuiver worden. * —, Zich
gemaakt aanstellen, Naauwkeuriger wor.
den ; to — ON one, Iemand overtreffen
of voorbij streven in keurigheid.
Refined, adj. (Refinedly, adv.) Gemaakt,
Gekunsteld , Met eene gemaakte netheid,
Kearig.
Refinedness, s. Verfiindheid , yr.
Refinement, s. Zuivering. *
, Verbetering Vert rafts:ling. *
Gemaakte
kieschheid , Muggezifterij , yr.
Refiner, s. Zuiveraar,, Louteraar. *—,
Raffinadeur. * — ,Beschaver.*—, Muggenztfter,, Haarklover,, m. ; ON, Uitpluizer van.
Refining, adj. Zuiverend. * — , s. Zuivet en , Reinigen , Louteren, o.
to Refit, v. a. Weder herstellen.
to Reflect, v. a. Terug werpen, Terug
kaatsen. * —, V. D. Terug kaatsen, Wederschijnen. * —, Terug buigen. * — ,
Nadenken. * , Naauwkeurig becchouwen. * , ilanmerkingen sunken, Kwaad
spreken ; to — ON, UPON, a.) Terug
vallen of kaatsen op ; b.) Nadenken
over, Overdenken , Overpeinzen ; c. )
Denken aan, Beschouwen; d. ) Tot schande
verstrekken aan ; e.) Ten nadeele spreken van. * — , v. a. Terug werpen of
kaatsen ; to — ON, UPON, Werpen op.
Reflectent , adj. Terugvallend.
Reflecting, adj. Nadenkend.
Reflectingly, adv. Met nadenken.
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ReflectiGn, s. Terugwerping. *—, Teruo.vatting. * — , Ttrugkaatsing.*—, Overdenking , 1VadenNing. * — , Naauwkeurige beschouwing. * —, Lastering ,vr.;
a.) - FR om , Terugkaatsing van ; 2.)
- ON , UPON, a.) Aadenken over ; b. )
ilanmerking op, over.
Reflective, adj. Terugkaatsend.* —,Na
denkend , Overdenkend. * —, Berispend.
Reflectively, adv. ilchterwaarts. * ,
Met berisping , Berispend.
Reflector, s. Overweger. * —, Terugwerper. * —, Stralenbreker,, m.
to Reflex, v. a. SHAKSP. zie to Reflect.
Reflex , adj. ilrhterwaarts gerigt. * ,
s. Terugkaatsing , Weérkaatsing , yr.
Reflexibtlity, s. Vermogen om terug gekaatst to warden, o.
Reflexible , adj. Kunnende terug gekaatst
worden.
Reflexive , adj. Terugziend. *—, zie Reflective.
Reflexively , adv. In eene achterwaartsche rigting. * —, In tegendeel.
Refloat, s. BACON, Ebbe 2 vi.
Reflorescence , t. Herbloeljing , yr.
to Reflourish , v. n. Weder opbloeijen
Herbloeijen.
to Reflow, v. n T rug vloeijen.
Refluence , Ref Inency, s Terugvloeijing,
Refluent, adj. Terugvloeijend.
Reflux , s. Ebbe , yr.
to Refocilate , v. a. pedant woord , her.
kwikken , Versterken.
Refocilation , s. pedant woord, Verkwikking , Versterking , yr.
to Refoment , v a. Wederomvetwarmen,
betten, zie to Foment.
to Reform, v. a. Verbeteren, Hervormen.
* ilidanken Verminderen. *—, v.
n. Zich verbeteren.
Reform, s., zie Reformation.
Reformado , s. Monnik , welke de Terror.
using zijner orde aankleeft. * , 0.1X ier
op teforme , m.
to Reformalize , v. a. LOE 1514, Verbeteringen voorwenden.
Reformation, s. Verbetering. , Hervorming. * —, ilfdanking , Verniinde
ring van troepen , yr.
Reformer , s. Verbeteraar, HervOrmer, m.
Reformist, s. Gereformee; de. * —, Hervormer,, m.
Refossion, s. Opgraving , Opdelving , yr.
to Refound, v. a. Her ieten , Vergieten.
to Refract , v. a. Bre 'en , Buigen (den
natuurIfiken lo op der stralen ); Refracted
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REM

FROM Gebt oken terug geworpen van.
Refraction, s. Straalbreking , yr.
Refractive, adj. Terug,5nigend ,Brekend.
Refractoriness , s. Weérbarstigheld , Stagheld, y r.; I. ) AGAINST, Weérspannigheld tegen ; 2.) - TO, Weerspannigheid
om te.
Refractory, adj. Weerbarstig,Stug, Weg
spannig , Hardnekkig. * — ;s. Warspeinnig mensch Onwillige stiffkop , m.
veroud. , zie Refracroriness.
Refragable , adj. Wederlegbaar.
Refrain, S. CHAUCER Referein , o.
to Refrain , v. a. Terug !louden , In teem
houden , Beteugelen, Temmen; to-F Rom ,
Terug hoiden van. *—, v. n. Zich onthouden , Zich inhouslen ; to—FROM, a.) Zich
arhouden van; b.;Zich onthouden van,
Nalaten te.
to Refrarne , v. a. PVeder ineen zetten ,
enz. , zie to Frame.
Refrangibility, s. Breekbaarheid der lichtstralen , yr.
Refrangible, adj. Buigbaar,, Breekbaar.
liefrenation , s. Terugl2ouding , Betengeling , yr.
to Refresh, v. a. Verkwikken , Veffrisschen.* — ,Vernieuwen,Verbeteren.*—,
Koelen, Verfrisschen ; to — WITH , a.)
Verfrissclzen met ; b.) Verkwikken met.
Refresh , s. veroud., zie Refreshment.
Refresher, s. Vetfri,scher, Koeler,, an.
Refreshing 5 adj. Vcrft isschend , Pe, koelend. * —, Verkwikkend. * — , s. Verfrissching , Verkwikking , yr.
Refreshment, s. Verkwikking , Verri icsching , y r. * , Voedsel, o., Ver kwikking , yr.
Refret , s. , zie Ref, all.
Refrigerant, adj. Verkoelend.* — s. Verkoelend iniddel , 0.
to Refrigerate, v. a. Verkoelen.
Refrigeration, s. Verkoeling, yr.
Refrigerative, adj., zie Refrigeratory, adj.
Refrigeratorv,, adj. Verkoelend. * —, s.
bij scheik., Koelrat.*
Verkoelend middel , o. , Koeldrank , M.
Refrigerium, s. Verkoeling, yr.
Ref( , pret. & part. veroud. of dicht., zie
to Reave.
Refc, zie Rift.
Refuge , s. Toevlugt , y r.; Place of —,
Schuilplaats, y r. * , Hulpmiddel , o.;
I.) A - FOR , Eene toevlugt yoor ; 2.)
to Be a — FROM, Eene toevlugt zfin tegen.
to Refuge , v. a. Tot eerie toevlugt yerstrekken , Beschei men. —, v. n. FF.

REIT
NET , 1656 , Eene schuilplaats zoeken ,

Z;,ne toevlugt nemen.
R efiigee , s. VIugteling , in. en y r. (die
tot ecnen anderen tine toevlugt neetnt.)
Refulgence, Refulgency , s. Glans ,
Schittering , yr.
Refulgent, adj. (Refulgently, adv.)Glansrf:fk , Schistcrend.
to Refund , v. a. Terug ge y en ,Wederom
zenden , W.-deron geven , Wedergeyen.
RAY , Terug gieten ; t0-ON, UPON,
Terug gieten op.
Refusal , s.Weigering. *-- , Viorkeur, yr.
to Refuse, v. a. Weigeren. *
,
zen. * —, V. 11. Niet aannemen , Er yoor
bedanken , Het eveigeren.
Refuse , adj. Van geene waa/ de , Ui tgeschoten , Wrak. *—, s. Uitschot , o.
veroud. Weigering , yr.
1-; e fu
, s. Weigeraar ,
Refutable , adj. WeérIegbaar.
Re fit tal, Refutation, s. ii7Met legging, vr,
to Refute, v. a. Wederleggen.
Refuter, s. Wedeflegger,,
to Regain, v. a Weelerki ijgen, Herwinnen.
Regal, adj. Konink4/k. *— s. veroud.,
Klein oz gel , o.
Regale , s. (pl. Regalia,) Koninklijk yourregt , o. * —, zie Regalia.
- to Regale, v. a. Onthalen, Trakteren.
Regale , s. Onthaal, o. , zieEnt,:rLainment,
Treat.
Regalement, a. Onthaal , o.
Regalia , s. p1. Koninkliike teekenen , Teekenen der koninklijke want d/gheid. *—,
Kozzizzklzjke voorregten , o. th,ery.
Regality, s. Koning,chap , o., Koninklijke waardigheid , yr. — , Teeken der
koninkliike waardigheid , o.
Regally, adv. Koninklük, tile een
to Regard, v. a. Het oeg tigten naar of
op , Aanzien , Bect. houwen. * Achten , Schatten , Waarderen. * —, Aangaan , Betreffen.
Regard , s. Beschouwen, o., .Blik , tn.
* —, Oplettendlieid. * , Acht ing, yr.,
Eel bled, m. , On tzag, 0. * , Aanz;er,
Gewigt , o. - , Betrek king , y r. , OPzigt , Aanzien, o. ; i.) In — OF , Uit
hoofde van , Uit aaninefking van ; 2.)
With— OF, Met okzigt tat ; s. ) to Have
- TO, a.) ilchting hehben your; b.)
Acht geven op ; 4.) Wit.h — TO , Met opzigt cot.
Regardable , adj. BACON, zie Observable.
Regardant, adj. in de wapenk. , Naar
achtere, z iende Oniziende.

BEGN
Regardful, adj. Opmerkzaain, Oplettend;
(dach.
t
- OF, Opmerkzaarnop.
Regardfully,, adv. Oplettend, Met aanRegardless, adj. Onachtzaam , 0,-roplet.
tend; OF , Onmerkzaam op, Zich niet
storende aan op.
Regardlessly, adv. , zle Regardless.
Regardlessness, s. Onachtzaamheid , yr.,
Verzuim , 0.
Regatta, s. Wedloop met booten , gon.
dels, enz.,
Regency, s. Regering , y r., Gezag. *—,
Regentschap , (re,oering door eenen person: , die eigen,rijle' Been koning is , maar,
het zij wegens minderjarigheid cf onbekwaamheid van den /coning, regeert ,) o.
to Regenerate , v. a. Wedervoortbrengen.
*—, Doen werle,geboren wooden.
Regenerate ,adj. Wederroot tgektagt. *—,
Wedergebo, en.
Regenerateness , s. Staat der wedergeborenen, no.
Regeneration, s. Wedeigeboorte , yr.
Regeneratory,, adj. Vernienwend.
Regent, adj. Regerend, Gezaghebbend.
Regerend moor eenen anderen , zie
*
Regency in de 2de beteekenis. * — ,
Regeerder,, Regent. * —, Die voor eenen
anderen regeert, Regent, tn.
Regentess, s. Regentes , yr.
Regentship , s. Regering, yr., Gezag.
Regentschap,
*
Regermination , s. Wederuitspruiting,yr.
Regest , S. MILTON zie Register.
Regible , adj. Regeerbaar.
Regicide, s. Koningsmoorder. *
Koningsmoord, on.
Regimen, s. Eetregel , no. , Diiet ,o.*--,
in de spraakk., Beheerschte naamval ,
en., Voorwerp , o. * bij scheik.,111anier,, Nethode ,vr.
Regiment, s. bijoude schrfivers , Bestuur,
o., Regering, yr.; ook Gezag , o. ,
Magi, yr. * thans , in het krijgsw.,
groote creep krijgsvolk Regement , e.
Regimental, adj. Tot een1 egement behoorende ,
Regimentals , s. pl. Regementskleeding ,
vr. , Unit?), m , m.
Region, s. Landschap, Gewest , o., Streek,
yr. , Land, 0. * Plants , yr., Rang,
Register, s. Register, o. * — , zie Re.
gistrar. * —, in zeesteden
aan een orgel ,Register.* ,aan
*
den oven der scheik., Register, o. *—,
zeker inwendig deel tense matt-fir. * —,
bij boekdrukk., Register, e.
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to Register, v. a, Aanteekenen , Boeken,
Te boek stellen. * Op: een regi,ter
plaatsen, Registreren.
Register-stove, a. Registeroven, m.
Registrar, s. Registrateur,, rn.
Registrary,, s., zie hit meer gebrnikei0
Registrar.
Registration , s. Registratie , yr.
Registry , s. Registreren, yr.*--, Plaats,
waar men lets aanteekent, registreert
y r., Registratiekantoor, o. * — 5 Registers , o. meerv.
Regius, aclj. Keninklijk.
Reglement, s. DACON, Vcrordening, yr,
s. bra drukk., Steeg , yr.
Regnant, adj. Regerend. * — , :leer.
schend, De overhand hebbenele.
to Regorge, v. a. Uitbraken
vend. *
, Inzwelgen.
to Regrade, v. n. HALLS , Tong gaan ,
frü k e n.
to Regraft , v. a. Op nienw eaten , Hereaten.
to Regrant, v. a. IVeder yergunnen.
to Regrate, v. a. Aanstoot geven , Beleedigen.
to Regrate, v. a. Opkoopen , Voorkoopen.
Regeator, s. Opkooper, Vow kooper, tn.
oeten.
to Regreet , v. a. Op view
Regreet , s. SHAKSP. Wedergroet m.
Regress, s. Teruggang, Uitgang, m.
to Regress, v. n. Teruggaan.
Regression, s. Teruggaan, o.
Regressive, adj. Terng gaand.
Regret, Verdriet , Berouw,, 0., Smart,
Droefheid, vr. ; I.) - AT , Leedivezen
over; — AT sin, Berouw over zonde ; 2. )
- FOR , Leedwczen over. * —, ongepast,
Afkeer,, Tegenzin ,
to Regret, v. a. Beronw of Leedwczen
over... hebben; We —TO say, lies spiel
ons , to moeten zeggen.
Regretful, adj. Vol leedwezen, Bed, oefd.
Regretfully, adv. Met leedwezen.
Reguerdon , s. veroud. , Beloonirg , yr.
to Reguerdon, v. a. veroud., Verg-elden.
Regular . adj. Regelmatig, Geregeld.
Aan orderegels gebonden,
s. Geestelfeke , die aan orderegels gebonden is , Replier, en.
Regularity, s. Regeln2atigheid, Geregeldheid Orde, yr.
Regularly , adv. Geregeld, Regelmatig.
to Regulate, v. a. Schikken, In or de brenBesturen.
gen, Regelen. *
Regulation, s. Schikking,
Orde, yr.
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Regulator, s. Schikker,, Bestun rder. * ,
in een werktuig , hetwelk de beweging
maakt, Slinger, m ,Balans,vr.,
Regulateur,, in.
Reguns, s. het fijnste van eenig metaal.
to Regurgitate, v. a. Weder uitwerpen
Ove,geven. * —, v. th IPeder uitgeworpen warden , Terug vloetjen ; to — UP TO ,
Weder o,evloeijen near.
Regurgitation, s. Wederuitwerping , yr.
to Rehabilitate, v. a. Weder herstellen
( tot varige waai di gheid, eer, rang, enz.),
Rehabiliteren, Hereerlijken.
Rehabilitation , s. Herstelling , Hereerlijking , yr.
to Rehear, irr. v. a. Nag eenmaal hooren.
Rehearing, s. in regten , Iletziening ,
Revicie , yr.
Rehearsal , s. Herhaling , Verhaling.*—,
Opzegging ran een toeneelstui , voor dat
het geyeeld wordt, Repetitie ,
to Rehearse, v. a. Herhalen,
zeggen.
—, Vet haten , Vet —, Opzeggen, (een tooneelstuk , voor dat het gespeeld wordt,) Reteteren.
Rehearser, s. Verhaler,, in.
Reigle , s. CAREW, Gleuf, Sponning,
Groef, yr.
to Reign, v. n. Regeren, Het oppergezag hol•ben, Heer3chen. * —, De overhand hebben. * , Gezag kritgen; I.)
CO - IN , a.) Regeren of fleerschen in;
b.) Regeren met (geregtigheid , righteousness); 2.) to — OVER, a.) Regeren
over ; b.) Overheerschen.
Reign, s. Koninklijk gezag , a. – , Re
gering, Rijk , a. * , Invited,
m., Gezag, o., Magt, yr.
to Reimbody,, v. n. Weder tot een ligchawn warden.
to Reimburse, v. a. Weder betalen. *—,
Schadeloos stellen.
Reimbursement, s. frederbetaling. * —,
Schadeloosstelling ,
Reimburser, s. Schadeloos,teller,,
to Reimplant, v. a. Herplanten, Weder
inplanten.
to Reimportune, v. a. Weder las tig vallen.
to Reimpregnate,v. a. Weder bezwangeren.
to Reimpress, v. a. Herdrukkcn.
Reimpression , s. Herhaalde indruk.*—,
Nieuwe drul e, Herdruk , m.
to Reimpriut , v. a. Herdrukken.
Rein , s. Teugel , m. * — , Heerschappil,
y r. ; to Give the reins, Den teugel vieren.
to Rein, v. a. Met den teugel sturen ;
fig. Besturen , Beteugelen Bedwingen;

REIN
I.) to AGAIN To, Wider btengen tot;
2.) to— UP, In toom houden.

Reindeer, zie Reindeer.
to Reingratiate , v. a. Weder in gust
brengen; to — TO, Weder in guns; beengen bij.
to Reinhabit , v. a. Weder bewonen.
Reinless , adj. Teugelloos.
Reins, s. pl. Nieren. * —, Lendenen ,
yr. meerv.
to Reinsert , v. a. Wederom invoegen, Wederom plaatsen.
to Reinspire , v. a. Wederom inboezemen. * , Weder levend makes , Weder bezielen.
to Reinstall, v,a.Wederom aanstellen. *—,
Wederom in het bezit stellen; to — IN,
Weir plaatsen in, op.
to Reinstate , v. a. Wederom in het bezit
stellen (van , IN).
to Reinsure, v. a. Weder assureren.
to Reintegrate, v. a. Weder herstellen ,
zie Redintegrate.
to Reinterrogate, v. a.Weder ondervragen.
to Reinthrone, v. a. Weder op den troon
plaatsen.
to Reinthronize , v. a., zie to Reinthrone.
to Reinvest , v. a. Wederom inhuldgen ;
CO - IN , Weder plaatsen in.
to Reinvigorate, v. a. frederverstefk,n,
Reis-effendi, s. bij de Turken, Minister
van staat ,
Reit, S. RICHARDSON , 165; zie Sedge.
to Reiterate, v. a. Herhalen.
Reiteration, s. Herhaling, yr.
to Reject, v. a. Wegwerpen. *— , Verwerpen. * Verstooten. Van zich rto,ten. * , Weigeren , Niet aannemen;
a.) CO - FROM , CO - PROM AMONG ,
Verwerpen van , uit ; 2.) CO INTO,
Terug werpen of driiven in.
Rejectable , adj. Verwerielijk.
Rejectaneous, adj. BARROW, zie Rejected.
Rejecter, s. Verwerper,
Rejection, s. Venverping , yr.
Rejectitious , adj. Verwerpelijk, Weigerbafir.
to Rejoice . v. n. Zich verheugen ; I.)
to— AT, Zich verheugen over,Juichen
over ; 2. ) to - FROM , Zich verheugen
met ; 3.) to — ON, Zich verblijden in.
* — , v. a. Verblijden.
Rejoicer, s. Die zich verheugt.
Rejoicing, s. Vreugdebedrijf, a.
Rejoicingly, adv. Met vreugde.
to Rejoin ,v. a. Weder aaneen voegen. *- Weder ontwoeten of inhalen. * — ,

REJO
B. Weder an two o ra n , Iltrnemen.
Rejoinder, s. Weder antwoord. * , Antwoord , o.
to Rejoinder, v. n. ongebruik. Weder
antwoorden.
to Rejoint, v. a. Weder zetten.
Rejolt, s. SOUTH, Schok , m., Botsing, yr.
to Rejourn, zie to Adjourn.
to Rejudge, v. a. Op nieuw beoordeelen,
Herzien, Op nieuw onderzoeken.
Rejuvenescence, s. Verfonging , yr.
to Rekindle, v. a Weder aansteken. *—,
Weder ontyonken.
to Reland, v. a. Weder aan land zetten.
*—, v. n. Weder landen.
to Relapse , v. n. Terug vallen. van
eenen zieke, die aan het herstellen was,
Weder instorten ; to - INTO , a.) Weder vervallen tot ; b.) Wederkrifgen.
Relapse, s. Terugvalling , Wederverralling. * —, Wederinstorting in eeneziekte. *— Terugkeering, vr. * bij wide schrijvers, zie Relapser.
Relapser, s. Die weder zondigt , tot eerie
ondeugd vervalt.
to. Relate, v. a. SPENSER , Tel's/R. brengen. *—, thans, Verhalen , Veztnelden,
Berigten. * Vermaagschappen; to —
To, Verhalen aan; Related TO, Verv. n. Bets ekking hebwant met. *
ben ; to — TO, Betrekking hebben op.
.
Relater, s. Verhaler.*—,Geschiedschrijver , m.
Relating, adj. Betrekkela.
Relation ,s. Betrekking * — Bloedverwantschap, vr. —, Bloedverwant, m.
en y r. * —, Verhaal , o. , Vertelling ,
yr.; — TO, a.) Betrekking op; b.)Verwantschap met.
Relational, adj. Verwant.
Relationship, s. Verwantschap , yr.
Relative, adj. Betrelekelijk ; — TO, In
Betrekking staande tot , Betrekking hebs. Bloedverwant , m. en
bende op. *
in de spraakk. , Betrekkelijle
Yr. *
Betrekkeliske
voornaamwoord , o. *
zaak, yr.
Relatively, adv. Betrekkelijk.
Relativeness, s. Betrekkelijkheid. * —,
Verwantschap, yr.
to Relax, v. a. Verslappen , Ontspannen.
*—, Verzaclzten , Verminderen. * —,
Ontspannen (den geese). * —, Vertnaken , Uitspannen. *—, Openen , Los maken, Loslaten. *— , v. n. Verzachten,
Verslappen ; I.) to— AGAIN, Weer yer
slapien; a) to —FROM, Ailgaan vas; ;
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3.) Relaxing at once INTO the father,
Aanstonds weder y ader wordende ; to
-INTO
tenderness, Weder tot teederheid
overgaande.
Relax, s. , zie Relaxation
Relaxable, adj Poor verzachting of vermindering vatbaar.
Relaxation ,s. Verslapping,Ontspanning.
S * — 5 Verzachting. * Uitspanning ,
Rust , yr.
Relaxative, adj. Verzachtend, Ontspannend. *
s.
dat y eneacht ; fig.
Verpoozing , yr. * 9 Verzachtend
del , o.
Relay, s. weleer, Koppel versche jagthonden * —, thans, Wisselpaardtn,
Versche paarden o. meerv.
to Relay , irr. v. a. IVederom leggen.
to Release, v. a. In vrijheid stellen , Los
laten. * — , Bevrijden , Verlocsen ; I. )
to — FROM, Berl-Oen of Ontslaan van;
2.) to — a prisoner TO one, Een' gevangene aan iemand overlaten.
Release , s.Invrijheid g elling , Loslating.
Bevrilding y r. -F ROM ,
Bevrijding van. * Vruwaring , yr.,
Ontslag, o. * —, Wettige kwitantie.
*—,Wettige overdragt vanlanderijen, vr.
Releaser, s. Bevrijder, m.
Releasement, s. Bevrijding, yr.
to Relegate, v. a. Verbannen.
Relegation, s. Verbanning , yr.
to Relent, v. n. Zacht worden ,Verzachten. * — ,Ontlaten,Vochtig wor den. *— ,
Verslappen , Toegeven. * —, Medelijdert
gevoelen , Medelfidend worden , Toegey en. * — , v. a. veroud., Slap make?.
* —, thans, Verteederen, Tot medelij,
den bewegen.
Relent, adj. bij oude schrijyers , zie Relented. *— s. veroud., zie Remission.
Relentless, adj. Onbarmliartig ,Onmededoogend. * Onverbiddelijk ; — TO
one's wishes, Geen gehoor aan iemands
wenschen gevende.
aan Wien landerijen
Relessee, s.
zijn overgedragen.
Relessor, s 0 verdrager van landerijen, m.
Relevancy, s. Toereikendheid (eener aanklagt), yr.
Relevant, adj. Ilelpend. * —, Behoorende , Toepasselijk ;— TO, Behuorende tot,
Toepasselijk op.
Relevation , s. Wederoprigting , yr.
Reliance, s. Vertrouwen (op iemand of
Vertrouwen op.
lets), o. —ON,
;
Relic, s. (gewoonlijk Relics, pl.) Over-
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schot Overbiljrsel , o. *
, Hetgene
men, tot de gedachtenis van eenen anderen , als een heiligdom bewaart. *
Stofelijk °verb/Opel, Lifk o. ; pl.
O yerbajpelen der beiligen,
fneerv.
Relicly, adv. DONNE Ells eene reliquie,
Als een heiligdom.
Relict , s. Weduire , yr.
Relief, s. Verlichting , , Vertroosting 9 y r. , Onderstand , tn.* — , Aflossing van eene schildwaeht. * —, in de
regtsgel., Ontheeing van eenig bezwaar,
y r. * —, zie Relievo. *— , Ve177effing
van iets , door het tegenstellen eener andere zaak; — of a hare, Leger,,w aar zich
een bans des yachts oz,houdt , o. ; I.) FROM . pain , Verligtirg of Verzw:sting
van pain ; 2.) - OF pail] Verligting
der min.
Relier , 3. Die zich ye ' That.
Relievable, adj. Vatbaar voor verligting,
help, 002.; — BY, Te belpen door.
to Relieve , v. a. Verligten , Helpen ,
,
Troosten , Onderstand yerieenen.
eene schildwacht, Aflo,sen. , in de
regtsgel. , Van bezwaar onthelen. —,
Verheffen, Does' afsteken. * , Helpen,
Biistaan,Versterken; I. )to —one's heart
FROM ZOn hart yes liessten van ; 2.) to
- WITH , Verhoogen met.
Reliever, s. Helper. * —, 21/lesser, m.
Relievo, s. in de beeldhouwk. , Verheven
werk , o.
to Relight, v. a. Weder verlichten. *—,
Weiler aansteken.
Religion , s. Vroomheid, Goa'cdienst,
* —, Gezindheid , Gddsdienst , yr.
Religionary, adj.ongebruik.,G- d,dienstig.
Religionist, s. Pijlaarbljter, Dweeper, us.
Religions adj. Vroom,Gody rue,.tig, Godsdienstig. * — , Godsdienstig , Orer
godsdie 1st handelende , Dezelve olderwijzende. * —, bij de R. Cub., Zan
orderegels gebonden , GeestelOk. * —,
,s. Monnik,m.
Naatrwgezet , Stipt.
Religiously, adv. groom, Godvreezend ,
Godvruehtig. — , Naauwgezet , Stipt.
* —, Ee rbiedig. * —, God,dienstig.
Religiousness, s. Vroomheid, GodsdienNaanlygezetheid , sr.
stigl-eid. *
to Relinquish, v. a. Verlaten.
Relinquisher, s. Verlater,, m.
Relinquishment, s. Verlating, yr.
Reliquary, s. Reliq y iekast , yr.
Relish, s. (nangename) Smaak , tn. "—,
Welfeyagen , o. , Swank,
Proeffe. *
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m. , Genoegen. *
Gevoel voor het
schoone , o., Smaak , * — , Wifze ,
Yr.; 1.) A — or , Een smack van; 2.)
A— Pox., Een smaak vocr.
to Relish , v. a. Smakelijk waken. * ,
Smaak , Genoegen of Weigev Wen in ...
vinden.* —, v. n. Smaken , Lekker smaken. * —, Genoegen ge y en ; I.) to - OF,
Smaken naar ; 2.) That does not —
with me, Dat smaakt of be yalt mijniet.
Relishable, adj. Smakellik.
to Relive , v. n. Herleven. * —, v. a.
SPENS:ZR. Mien herleyen , zie to Revive.
to Relove, v. a. 13,, YLE.. Weder beminnnen.
Reluce»t, adj. D,,onthijnend,Schitterend.
to Reluct, n. 'WALT/3N, Wederw-even.
Relttc' ance , Reluctancy, s. Tegenzin ,
Wederzin , n,., .,Irkeerigheid , yr. ; AG:1 INST
ge,zin in , Afkeer van.
Reluctant, adj. 41 keerig , Eaten tegenzin hebbessde.
Reluctantly, adv. Met tegenzin.
to Reluctat , zie to Rcittet.
Re' uctation , s. Ye, z,tting , y r., Tegenzin , m.
to Relume, v. a. Weder aancteken.
to Rcluminate , v. a. Weder yerlichten.
to Rely , v. n. Zich verlaten , Vertrouwen ,BeruStell ; to - ON (UPON) FOR,
Zich verlaten op ...wegens.
to Remain, v. n. Overbliiven Te79.
hiiiven, Owl schieten, * , 13/ Oven; 1.)
to -IN, Btilven in ; e.) to — a.)
Orerbiü-yen aan ; b.) Bill-y en of OverblO y en te ; 3.) to — WITH , Blij ren bij.
Remain, s. , zie Remains. *
veroud.,
Woning , vr..
Remainder, adj. O yerblilyentle. * s.
Overschet , O y erblffel , Lijk , o. * —,
in regten, Goed, dat men in het bezit
neemt , wanneer de toil van het bezit
eens nudes en om is.
Remains, s pl. Oyerbliffiel, Overschot.
— , Stofelifk overbliffsel , Lt,k , Ligchaam , o.
to Remake , irr. v. a. Weder makes ,Vernieuwen,Hermaken ; to AFTER, Her.
makes' naar.
to Remand , v. a. Terug roepen. * —,Terug zenden. * —, Weder sonar de gova,genis zenden ; I.) to - BACK, Wear
terug brengen ; 2.) to — FROM Terug
brengen vacs; 3.) to -TO, Terugbrengen naar.
Remanent , s. Orel bliffsel o. ,zie Remnant.*—, adj. bish. TAYLER, Oyerblifvend.
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Remark s. dantnerking. * —, °pulerking , Waarneming , vr.
to Remark, v, a. ilanmerken , 1Vaarne
men. * —, veroud. , Onderscheiden.
Remarkable, adj. Kennelijk. * —, Morkwaardig ; — FOR, Merkwaardig w,gens.
Remarkableness, s. Kennelijkheid.
—,
Blerkwaardigheid, Yr.
Remarkably, adv. Illerkwaardig ,
zonder.
Reinarker, s. Opmerker. * —,
newer, m.
Remediable, adj. Ilerstelbaar.
Remedial, adj. Hatp verleenend, Helpend,
Verhelpend.
Remedial , adj. Verhelpend , Tot help
strekkend, Helpend , Heilzaam.
Remediate, adj. SIIAKSP. zie Remedial.
Remediless , adj. Onherstelbaar, Ongeneselifk.
Remedilessness, s. Ongeeeselükheid, yr.
Remedy, s. Geneesmiddel , o. —, Genezjng , yr. legenmi ?!el, o. *—,
Ilerstelling (van een geis,,;'en verlies ,
enz. ) y r. ; — AGAINST, FOR, TO,
Middel tegen , voor. Amin]. Hen bezigt
for het menigvuldigst : -- het best? ....
dit is eene vraag.
to Remedy, v. a. Genezen , Heelen.*—,
Verhelpen , Uit den weg ruimen.
to Remember, v. a. Gedenken, Geheugen , 1Viet vergeten. * —, Zich herinneren, Te binn:n brengen. * , Gedenken, Yes tnelden , lVict weglaten. * —
Herinneren , Te binnen bi engen ; z.) to
— a thing AGAINST one , lemand jets
aanrekenen ; 2.) to — one or a thing,
Iemand jets herinneren of to binnen
brengen ; 3.) to — To als : Remember
my respects TO him, Greet hem yan mu;
Remember me TO your lady, Maak mojn
compliment aan ewe vrouw.
Rememberer,, s. Die zich herinnert, enz.
Remembrance, s. Geheugen , o. *—, Herinnering , Herdenking, yr. * Anndenken , Gedenkteeken , o., Herinne- ring, yr.
Remembrance-book, s. Memorieboekie, o.
Remembrancer, s. Herinneraar.*—, ze
ker beambte van den Exchequer, (van
welke et- drie zijn: The king's —,
lord treasurer's — , The — of the first
fruits ,) Secretaris , in.
to Rememorate, v. a. ERYSKETT 1605 ,
zie to Remember.
Rememorarion, s. bah. HALL, zie Remembrarice.
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to Remercy, V.' a. SPENSER , Darken.
to Remigrate, v. n. Weller ;Ting trek /ten;
to — TO, Weder terug trekken sonar.
Remigrazion , s. Weder terugtrekking,vr.
to Remind, v, a. Herinneren , Ind ichtig
makes; to — one o Es a thing, lemand ices
herinnneren , Iemand aan jets doer; lienken.
Reminder . s. Herinneraar, m.
Reminiscence , s. Herinnering , yr.
Reminiscency,, s., zie Reminiscence.
Reminiscential, adj. Herinnerend.
to Remise, v. a. in regten , Terug geven.
* —, Een' eisch opgeven.
Remiss, adj. Slap, Traag, Nalatig ;
Nalatig in.
—IN,
Remissible , adj. Vergefelijk.
Remission, s. IVIatiging , Vermindering.
•
Verslapping. —, Vermindering,
Bedaring van eene kborts , enz.*—,Terugzending. Vrijs telling. * — ,
Vergiffenis vr.
Remissive, adj. Kwiltscheldend , Vergevend.
Remissly, adv. , zie Remiss.
Remissness, s. Verslapping,Traogheid, yr.
to Remit, v. a. Slap maken, Losinten.
Vergeven , Ontslaan , Kuitsehe!*
den. * —, Opgeven, Arstaan, Laren
varen, * Overlaten , Overgeven, Verwijzen. * — , Weder in bewat leg geven
of zetten. * — , geld of wissels , Overmaken, Remitteren ; to — To, a.)Overgeven of Ap man aan ; b.) Verwotzen
aan ; c.) Overmaken aan; ti.)Vergeven
of Kwijtschelden ann. * —, v. n. rerslappen , ilfnemen 5 Vermindet en. —,
Toegeven , Verslappen, Irs liver af nemen.
van eene ongesteldheid , Afneinen,
*
Verminderen ; to - OF , Verslad )pen in.
Remitment, s. Tredervastzetting yr.
Remittal, s. Overgave , yr.
Remittance, s. °vet making van geld of
%Ijssel's. * Overgemnakte som , Remise, yr.
Remittent, adj. Tusschenpoozevd.
Remitter, s. Overmaker, Remittent. *—,
Vergever,, in. * — , in I even , Tertiggave of Ilerstelling van een ouder en Z6ker. regt aan iemand , Welke in het Pczit bout door gehrek aan aansp-aak Li)
den vs oegeren betitter,, yr.
Remnant, s. Seek, Overblijfiel , o. *—,
adj. OverblUvend.
to Remodel , v. a. Veranderen.
Remolten, adj. BACON , Hersmoiten.
Remonstrance , , s. Sterke voorstetiiug,vr.
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• —, bij R. C. , Hoogwaardige , 0.*—,
SHAKSP. , Vertooning , yr.
Remonstrant , adj. Tegenvoorstellingen
doende. * —, Remonstrantsch. * —, s.
Die tegenvoorstellingen doet. * —, lid
van zekere gezindte , Remonstrant, m.
o Remonstrate, v. n. Eene sterke voorstelling doen, Voorstellingendoen, Gronden aanvoeren ; I.) to - AGAINST,
Gronden aanvoeren tegen ; 2.) to
one ON , Iemand ernstig onderhou-WITH
den over. * —, v. a. zelden , Voorstellen , Voorhouden.
Remonstration, s. Doen van tegenvoorstellingen, o. , zie Remonstrance.
R emonstrator, s., zie Remonstrant, s. in
de I. beteekenis.
Remora, s. Beletsel , o. * —, Visch of
Worm , die zich aan schepen zee, en
liunne vaart vertraagt , Zuiger,, m.
to Remorate, v. a. weinig gebruik., Be.
letters.
to Remord, v. a. Knagen ; fig. Verwij
tingen doen. * —, v. n. veroud., Een
knagend geweten hebben (over, against).
Remordency, s. veroud., Wroeging , yr.
Remorse, s. Wroeging, y r. , Berouw,,
o. , Knaging , yr. * —, veroud., Illedelijden , o.
Remorsed , adj. ongebr. , Berouwhebbend.
Remorseful, adj. Berouwhebbend. * —,
Bledelijdend , Gevoelig ; — OF , Vol medelijden over. * — , veroud., zie Pitiable.
Remorseless , adj. Onmededoogend , On.
gevoelig , (lard.
Remorselessness, s. Onmededoogendheid ,
Hardvochtigheid , Wreedheid , yr
Remote, adj. Ver, Afgelegen , Verwijderd. * —, Vreemd. * —, Afgetrokket;
- FROM, a.)Verwijderd van; b.)Vreemd
aan.
Remotely, adv. Van verre, In de verte,
Ver; fig. Lang.
Remoteness, s. Verheid , y r., Afitand ,
m. , Verte , Verwijdering , yr.
Remotion, s. Verwildering , yr.
to Remount, v. n. Weder o p klimmen ,
Weder opstaan , Weder oprifren. * — ,
v. a. Weder van paarden voorzien, Re monteren.
Removable, adj. Verwijderbaar.
Removal, s. Verplaatsing. * —, Afzetting, y r.; — FROM a post , Afzetting van
een' post. * —, Vethuizing , y r., Vertrek , o., Verwijdering , yr.
to Remove, v. a. Verhtaatcert. *—, VerwOder en ; I.) to — A WAY , Vey 117U-dC1-C11;
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2. ) to - PROM , a.) Verwijtieren van ;
b.) ..lfzetten van ; 3.) to — OUT OF .
Verwijderen uit ; 4.) to — To, Verplaat;
sen of Verwijderen naar. * —, v. n,
Van plants veranderen. * — , VerhuizenI.) to —FROM ... TO , Verhuizen van ...
naar ; 2.) to — INTO, Verhuizen in,
naar.
Remove, s. Verplaatsing ; — FROM ...
TO, Verplaatsing van ... naar. * —,
Perplaatsbaarheid. * —, Verplaatsing
naar eenen anderen post. * — Vi rzetsing van een stuk op het schaakbord ,
y r. , Zet, m. * -, - • , Aftetting , yr. ; to
Give one a —, Iemand afzetten. * —,
Grand , tn., Gelid, ( in de bloedverwantschap ,) o. * —, Kleine afstand. * — ,
Afgenomen schotel , terwiji het overige
van het geregt blifft , m.
Removed, adj. Verwijderd , Ver.
Removedness , s. Verwtidering, yr:
Remover, s. Verwijderaar. * —, Verhuizer,, m.
Remunerability, s. Beloonbaarheid, yr.
Remunerable, adj. Beloonbaar.
to Remunerate, v. a. Beloonen, Vet gelden , Vergoeden; to— WITH, Beloonen
met. (vr.
R emuneration , s. Belooning, Vergelding,
Remunerative, adj. Beloonend.
Remuneratory , adj. Beloonend.
to Remurmur, v. a. Het gemurmel terug
kaatsen. * —, In mompelende Ivoorden
herhalen ; to—TO , Weder tsemomielen
aan. * — , v. n. Terug murmelen, Wee rgalmen.
Renal, adj. Van de nieren , Nier...
Renard, s. naam van den vos in fabelen,
Reintje , o.
Renascency, s. Wedergeboorte , yr.
Renascent , adj. Weiler voortgebragt, Weder voortkomende.
Renascible, adj. Wedervoort to brengento Renavigate, v. a. Wederzeilen, Terug
zeilen.
Rencounter, s. Aanraking , Botsing, yr.
* —, Tweegevecht , o. * — , Schermutseling , y r. * —, Toevallige strisd , an.,
Ontmoeting, yr.
to Rencounter, v. n. bij oude schtilvers,
Botsen. * — , In eene scherrnutseling
geraken , Onverwachts met den viand
handgemeen worden.
to Rend , irr. v. a. Vaneen scbc' -n of
rt"iten, Scheuren , Rijten; I.) TO-AWAY,
Wegfcheuren, Wegrukken ; 2. ) to
, 'AI , Af,cheui en van ; 3.)10—IN 10,
-FR

REND
Scheuren tot, in ; 4.) to — OFF, Schenren of iffscheuren van; b.) 11
Afrukken ; 5.) to —WITH, Doen schenlen van.
Render, s. Die scheurt, Scheurder,
to Render, v. a. Terug geven, Wedergeven. * Geven. * eene or
andere hoedanigheid geven, Illaken.
Voorstellen, Afschilderen. * ,
Vertale n , Overzet ten. — , Ov ergeren,
Aanbieden ; z.) to—BACK, Terug geven;
) to —TO, Terug geven aan ; 3.) to
v.11. SHAKSP.
-- UP , Overgeven.
(B etaling, yr.
Toonen.
Overgave.*—,Bekentenis.*—,
Render, s.
Renderable, adj. Terug to geven.
Renderer, s. Teruggever, m.
Rendcz-vous , s. Bijeenkomst, yr.
VerzaTeeken van bijeenkomst, o.
melplaats , vs.
to Rendez-vous, v. n. op ee:se bepaalde
plaats, Bijeen komen...* —, v. a. op
eene bepaalde plaats , Bueen brengen.
Rendible , adj. Terug so geven. *—,Vertaalbaar.
Rendition, s. Overgave.*---,Vertaling,vr.
Renegade, Renegado, s. Afralage, Renegaat. *—, Deserteur. Landtooper , m.
to Renege , v. a. Verloochenen, Verzaken.
* — , V. II. SHAKSP., Ontkennen.
to Renew, v. a. Vernieuwen;CO—AGA1N,
Weder vernieuwen.*—,Weder van voren
aanbeginnen. *— , in de godgel.,Vernieuwen.
Renewable, adj. Vernieuwbaar.
Renewal, s. Vernieuwing, yr.
Renewedness , s. Vernieuwde staat , tn.
Renewer, s. Vernieuwer, ni.
Reniform, adj. 1Viervormig.
Renitence, Renicency, s. Wederstand,
Tegenstuit van vaste ligchamen. *— ,
Tegenkanting, yr,
Weerstand,
Renitent, adj. Weerstand biedende.
Rennet , zie Rennet.
Rennet, a. naam van cotton appel, Renet, yr.
to Renounce, v. a. Verloochenen, Verzaken. * —, Afstaan, Afstand doen. *—,
v. n. Afstand doen; to — To , Afstand
deen van. Aanm. Dit gebruik, dat men
bil DRYDEN aantreft , is een gallicismus.
* —, in het kaarten, Geene kleur hekennen , Renonceren.
Renouncement, zie Renunciation.
Renouncer, s. Ontkenner, M.
ENG. A. DUTCII Dicr.
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to Renovate, v. a. Vernieuwen, Herstellen.
Renovation, s. Vernieuwing, yr.
Renovator, s. Vernieuwer,
Beroemdheid ,
Renown , s. Roem,
Vermaardheid, yr.
to Renown, v. a. POPE, Vermaard waken.
Renowned , adj. Beroemd, Vermaard ;
— FOR, Verrnaard wegens.
Renownedly, adv. Met vermaardheid ,
Met room.
Renownless, adj. Onberoemd.
Rent, pret.& part., zie to Rend.
to Rent, v. a. bij ()Lae scbritvers ,zie to
Rend.
to Rent, v. a., zie to Rant.
Rent, s. Reuse. *—, Huur Pacht, yr.
'
to Rent . v. a. In hunt hebben.*—,Verhuren. *
v. n. Verhuurd zijn.
Rentable, adj. Verpachtbaar, Yerhuurboar.
Rentage, s. Huur,, Pacht, yr., Huurpenningen, tn. weerv.
Rental, s. Lijst der jaarlijksche inkom•
sten, vr.
Re-n-tcharge , s. Erfpacht, yr.
Renter, s. Pachter , Huurder, tn.
to Renter, v. a. bij kleermak., Uiteren.
Renter-warden , s. Rcntmeester, m.
Rentrol, zie Rental.
Rent-service, s. Leendienst, yr.
Rent-stock, s. Pacht in natura , yr.
Reht-warden , s. .Rentmeester , Ontvanger , m.
Renunciation, s. iffstand, m.
to Renverse , v. a. Omkeeren.
Renverse , adj. Omgekeerd.
Renversement, s. Omkeering , yr.
to Reobtain , v. a. Weder verkrifgen.
to Reordain, v. a. Op nieuiv wt,den of
bevestigen.
Reordination , s. Vernieuwde wijding of
bevestiging, yr.
Reorganization , s. Vernieuwde inrigtin,g , Reorganisatie, yr.
to Reorganize, v. a. Op nieuwinrigten,
zie to Organize.
to Repacify,, v. a. Weder bevredigen,
Weder herstellen.
Repaid, pret. & part. , zie to Repay.
to Repair, v. a. Herstellen, Verbeteren.
* Herstellen, Vergoeden. * —, Herstellen, Weiler aanvullen. *—, SPEN.SER.,
zie to Recover.
Repair, S. Hetwelling , yr.
47
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to Repair, v. n. Zich bewegen, Gaan ;
I. ) to - AGAIN TO , Wee r terug keeren naar; 2. ) EC. -TO, Zich begeven naar.
Repair, s. Verblijf, o., Wooing, Wijk',bats , y r. * , Leger van een' hags,
o. *
Ileengnan, o.
Repairable, adj. Ilerstelbaar.
Repairer, s. Hersteller,,
Repandous, adj. BROWV Opwaarts gebogen.
Reparable, adj. Ilerstelbaar; — BY, Te
herste;:en door.
Repa.cably, adv. Herstelba'ar.
Reparation, s. Herstelling , Verbetering.
Herstelling, Vergoedi.,g , vr.
*
Reparative, adj. Herstellend , Verbeterend ; — OF a loss, Een verlies herstellend. * —, s. Herstelling , Verbetering,
Vergoeding , yr.
Repartee , s. Bits antwoord , Snedig antwoord , o.
to R partee, v. n. Snedig antwoorden.
Reparation, s. Wederveideeling, yr.
to Repass, v. a. & v. n. Terug of weder)m goon Reparseren.
Repast, s. Illaattijd an.
to RepasL , V. S. Si.lAKSP. Onthalen
Veeden , Spijzigen ; to — WITH, Voeden met.
Repasture, s. Snmcsp., zie Entertainment.
to Repay, irr. v. a. Terug betalen.
, Nog eons
Beloonen, Ve rgoeden. *
betalen; I.) to — IN contempt, Net
2.
) to - TO,
veracliting beantwoorden;
to - WITH,
Weder betalen aan ;
Weder vergoeden met,
Repayable, adj. Terug to betalen.
Repayment, s. Wederbetaling,
to Repeal, v. a. Herroepen , Afscha en,
Vernietigen. * , welter ten a'anzien
van personen , Terug roepen.
Repeal, s. Herroeping , Afschaffing, Ver.
nietiging. * — , veroud., Terugroeping
nit ballingscht,9, yr.
Repealer, s. Herroeper, Afschaffer. *—,
Die tent herroeping of afschafflng verlangt
to Repeat, v. a. IIerhalen, Weer over(leen. * , Het-halm , Ping tens zeggen;
to —a thing To one, Iemand lets herh den. * ,I,erhalen , Vernienwen. *—,
thrhalen, Nog eens opzeggen.
, in de
R2peat, s. Herhaling , y r.
toonk., Teeken van herhaling , o.
Bij
hcrhaling.
Repeatedly , adv.
Repeti.
*
Repeater, s. Herhaler,
tiehorologie , o.

REPE
Repedation , s. veroud., TerugTran 0.,
Terugkeering, yr.
to Re b el, v. I. Terug dri:iven of stooten.
* Alwenden, Vereleelen. * , in de
geneeskunde yen kwade y ochten , Zich
afzonderen , Verdeelen. —, v. n. Tegenverken.
Repellent, adj. Afdrilvend Verdeelend.
*—, s. Afiirlivenel of Verde e lend in dde I, o.
Repealer, s. Terugs tooter , Verdrsfver,
to Repent, v. 0. Berouw hebbena. * ,
Boete does; ; I.) CO - AT, Berouw gevoelen en zijn /even yerbeteren bij , Doete doers na ; 2.) to - OF Berouw Inchben over. * — , v. a. Berouw hebben over;
to — one's self OF , Berouw lzebben over;
I — repent myself 0F it , Het berouw
Repentance, s. Beronw,, o. ; — FOR,
Berms, over. * , Boetedoening , yr.
Repentant, adj. Berouwkebbend. * ,
Boetvaardig...* — , a. Boetvaardige
m. en yr.
Repenter . a. D'e beronw heeft.
Repenting, adj. (Repentingly , adv.)
Boet,aardig.
to Repe,,,pie , v. a. Week:y in bevolken.
rt.vpeophng, s. Wederbe .ylking , yr.
i';.epercus3, v. a. Tertig szooten of dr liven.
Repercussion], s. Terugstooting , vr.
Repercussive , adj. Terugdrily end. *
Ters
in de geneesk.,Afelrevend.
,Weergalmend sill: — rocks,
Wee, galmende rotsen. " , ongepast,
Teruggedreven.
RepertItIous , adj. Gevonden.
Repertoi
s. Nagazi,ln , Verzamelboek,
Ropertorium, o.
Repetition s. Ilerhaling , Ilerdoening.
Herhaling , y r. , Wederopzcgging,
o. , Repetitie , yr.
Repetttioual, Repetitiorary,, adj. Herhalend.
to Repine , v. n. Morren, Knorrig
Nijdig zijn, Benijden; 1.) to kGAINST Morren tcgen ; a.) to - AT,
a.) Illorren over; b.) Ontevredenheid
toonen over ; c.) iVijdig zijn over.
Repiner, a. Knor, epot , Grompot , m.
Repini, g, s. Gemor,, Dlorren a.
Re p iningly,, adv. 1119r re nd , 0 n t reden
to Replace, v. a. Op de vorige plants
zetten ; to-IN, Wetter plaatsen in, *—,
Verplaatsen,Op tent andere plants zetten.
Replacing, s. Herplant:ing. * — Verplaatsing , yr.
to Replant, v. a. Op nienw y ouweri, OverYouwen Hervouwen.

IIEPL
to Replant, v. a.Opnieuw planten , Ver-1
planters, Herplanten ; to - IN, Her;nlanten
Replantatton s. Vernteuwde planting,
Herplanting, yr.
to Replead, v. n. Op nieew pleiten , zie
to Plead.
Repleader, c. Ili regten , Tweede pleiting
of* behandeling, vr.
to Replenish , v. p. Fallen
SIIAKSP. Velte4en , Voleinden.
*
*
v. n. BACON, Weder vol warden.
Replete , Overvol , Gebeel vol , Vol;
— %mu, Vol van.
Repletion , s. Overnolheid yr.
Repletive adj. Vullend.
Repletively, adv. Vultend.
Repleviable, adj. 1,17-at ken gelost of ontslagen worden , zie to Replevy.
to Replevin, v. a., z ;e to Replevy.
Replevin, s. in rcgten Bevcl,chrift
volgens hetwelk een beslag wordt opgeheven o,
, Teruggave van een
in beslag genomeo goed , o., zie to
Replevy.
Ret)levisable, zie Rei)leviable.
to Replevy, v. a. order borgtogt, Lessen of In vritheid ste.len. * Oradea
borgtogt in beslag genon2ene gocderen
weder in zijn bcz,it nemen, tot dat de
regtbankon beslist hebben.
Replication, S. Antivoord, o. ; — TO,
Antwoord op. * —, b j nude scertivers,
Warkaatsing,
Replier s..dativoorder, m.
to Reply, v. a. & v. n. Ai7twoorden,
Hernemen ; I.) to - AGAINST, Antwoorden tegcn ; 2.) to — ON Antwoorden can (remand); 3.) to — TO , Antwoorden op.
Reply, S. Antwcord o. ; I.) - FROM,
A-itwoord van ; s.) - TO, a.) Ant-.
wooed aan; b.) Aitwoord op.
to Repolish, v. a. Op 12i0111V polijsten.
* —, Op nieew beschaven.
to Report, v. a. Terug brengen (b. v.
Verspreiden, Vereen antwoord). "
Verbreiden (alt een gcrucht). *
melden, Verhalen, Zeggen ; to - TO ,
Verilag Been van.
Berigten can. *
veroud., Terug kaatsen als het
•
geluid van eenafgeschotengeweer). * —,
v. a. Spreken; tO - OF , Spreken van;
to Be well or illreported or , Een' goe•
den of slecbten scaam hebben, II; den'
goeden of .ilechten reek staan.
,11;:ram 2 tn.;
Report , s, Ger-richt o.
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I know 11 ; in 1,y—, lb ken hem b,:f. naafn.
*
Verhaal , o. , Vermelding
Versiag van fen pieces. * —,Gelnid van
een algescnoten geweer,Schot5o.,linal,11%
Reporter, s. Berigtgever.
— , Rjfc1rent. *
Vertelier, Oorblazer,, 112.
Reyortingly,, adv. SHAKSP. Volgcns het
gerucht.
Reposal , s. Berusting, yr.
Reuo3anse, s. HALL; 1646, zieRelianee.
to Repose, v. a. Te ;isten leggen , Boon
rotten. *— , Lcggen, Staten Plaatsen.*,Bewaren ; to—
IN, a.) Steller - in; b.)Plaatstn tfLeggen in ; 2. ) to--on , Stellen on.
,
v. 0. Rusten. *
Beresten ,
wen Steller; to — ON, UPON , Vtr treewen op, Zich verlaten op.
Re pose , s. Rust,
, Slaap, tn. *
Oot zaak vt n rust , v.r
Reposedness, s. Rust, Stilhei? , yr.
to Reposit.
a. (op eene veiligeplaats)
Nederleggell.
Reposition, F. Wederplaatsing.* — ,rerplaatsing *— Bergen Op eenevellige plants, o.
Repository, (veiled e) ewanrp nats,vr
to Repossess , v. a. Weiler in het hez.'t
nemen. * —, Wader bezitten. *
der in het bezit stellen van, er,kel
bruik. in: Repossessed OF, iredei
;,et
bezit van.
Ieepos,:es,1 , s. kVederbezuting, vr *—,
fletgcne men vcder in list bezit heelt
gekregen.
Reprehend, v. a. Bericpen, Bestrq:
fen. * Beri,p,w, Laken. * —, Bei/yen, Doorhalen ; to — one or , a.)
Lmand berispen wegens ; b.) hinand
scheldigen van.
cprellender, s. Beris,er,
Reprehensible, adj. l erispekik, &Leldig, Strafbitar.
Reprehensibleness, s. Beri,pe‘Vklield,
Schn;digheid, Strafbaarheid, S's.
Reprehensibly, adv. , z!'e Repreheesiblc.
Reprehension, s.Beri,ping,Bestrafflpg,-r.
Reprehensive, adj. ilerispend. —, Bedilzuchtig.
to Represent, v. a. Voorstellen, T n tom
steilen , Vertoonen. * , Afschi.deren ,
At beelden , A jschetsen. * —, roorstcl
len, Vertegenwoordigen, De plants bekleeden van.
Representation , s. Voorstellirg, Beelel r e, Vertegenwoordiging (""
is. *
Verklaring,l7o)renen anderen).*
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stelling, Voordraging, 41 - 7 Vertooning,
Tentoonstelling , yr.
Representance, s. DONNE , zie R epresentation.
Representant , s. veroud. Vertegenwoor•
diger, in.
Representative, adj. Voorstellevsd. * —,
Vertegenwoordigend ; — OF the people,
Het y olk vertegenwoordigende of voorstellende. * —, s. Voorstelling, Afbeelding, y r. *—, Vertegenwoordsger, Plantsvervanger, , * --, Hetgene, waardoor
jets voorgesteld words.
Representer,, s. Vertooner. * —, Versegenwoordiger,,
Representment , s. Vertooning, Voorstelling , yr.
to Repress, v. a. Onderdrukken, Beteugelen 7 In toom ho yden.* Onderhouden.
Repress, s. weinig gebruik., zie Repression.
Represser, s. Die beteugelt, Bedwinger,m.
Repression, s. Beteugeling , yr.
Repressive, adj. Beteugelend.
Reprieval , s. ongebruik. , zie Reprieve.
to Reprieve, v. a. na een doodvonnis ,
De straf uitstellen, Opschoi ten ,Ifitstel
geven; to — FROM, Poor een' aid bevtVden van.
Reprieve, s. Ultstel o., Opschorting tenetdoodstraf, nadat het vonnis is siegesproken, yr.
to Reprimand , v. a. Berispen, Bestraffen;
to —one FOR a thing, remand berispen
over of wegens iets , of dat hij.
Reprimand, s. Berisping, Bestraifing ,
vr.; — to one , Berisping voor lemma.
to Reprint, v. a. Op nieuw drukken,
Nog eenmaal drukken ; to — something
ON , lets wedei om drukken in , op. *—,
Herdrukken, Eene nieuwe village van
(een book) makes.
Reprint, s. nieuw wooed, Herdruk, m.,
Nieuwe oplage (van een book), yr.
Reprisal, s. hetgene men bij wijze van
schadevergoeding voor een geleden verlies of beleediging van eenen anderen
mew. Represalje , y r. ; Law of reprisals, TP'et van represalje ; Letter of re; to Make reprisals, Kaperbrief,
prisals on one, R.epresalfe nosiest aan
remand , Hens met geiotke count betalen.
to Reprise, v. a. SPENSER , [Feder inne,sien. *—, GRANT , Beloonen, Schadeloos sullen.
Reprise, s. _Yemen van wee twraak , o.
* , Hula/11w (in een rers of gezang),

REPR,
Schip, dat den viand weder
yr. *
algenomen , is , o.
to Reproach , v. a. Verwijtingen doers,
Beschuldigen, Berispen, Hekelen; a. )
to one FOR , Iemand berispen over,
wegens , em.; 2.) tn — a thing TO one ,
Iemand iets verwvten; 3.) to — one
WITH a thing , Iemand ietsverwijten.
Reproach , s. Verwijt , o.* —, Schande,
Beschimping, yr.
Reproachable , adj. Berispelijk, Strafbaar. * — , Schandelijk.
Reproachful , adj. Beleedigend,
Sehandelijk ;— To, Schande*
lvk voor.
Reproachfully, adv. Beleedigend. * —,
Schandelijk.
Reprobate, adj. Verloren , Snood , Slecht.
Goddeloos, Verworpen. * s.
*
Goddelooze , Snoodaard. *—, Verworpeling , Rampzalige, m.
to Reprobate, v. a. Verwerpen, Veroordeelen. * —, .elan zijne ondeugden ova.laten. * plan zips lot of straf overgeven, zonder hoop op vergiffenis. * —,
,flan de (eetiwige? ) verdoemenis ove , geYen Verwerpen.
Reprobateness , s. Staat van verwerping,
Goddeloosheid, yr.
•
Reprobater, s. Verwerper,, m.
Reprobation, s. Verwerping, Verdoeming.
* , Veroot deeling , Afkeui ing , yr.
Reprobationer,, s. Die anderen ligt verocrdeelt.
to Reproduce , v. a. Weiler voortbrengen ; a. ) to Be reproduced BY, Weiler
voortgebragt worden door ; 2. ) to Be
reproduced FROM , Weiler voortgebragi
worden sit.
Reproducer, s. Die weder voortbPengt.
Reproduction, s.Wedervoortb, enging, yr.
R eproof, s. Vow& , o., Bericpsng , yr.
* —, in den bijbel Berisping,
Srnaad, yr.
Reprovable, adj. Berisiela.
to Reprove, v. a. Berispen. *
, Straffen. * —, Schelden. *
Afkeuren,
* — , Veiwijtingen doers
(over lets); a.) to — one FOR a question,
etc., Iemand berispen over of wegens
eene vraag, enz. ; 2. ) to — one OF, a.)
Iemand berispen wegens; b.)Iemand beschuldigen van.
Reprover, s. Berisper. *--. Afkeurder,m.
to Reprune , v. a. Op nieuw snoeijen.
Reptile, adj. Kruipend ; fig. Nietig ,
Laag, Gemeen. * —, s. Krer4end dier,

REFU
R epublic , s. Gemeenebest , o., Republiek),
yr. — 5 ze z. , Algemeen belang , o.
o., Worm ; fig. Nietig mensch , m.
Republican, adj. Gerneenebestgezind , Republikeinsch. * —, s. Getneenebes tgezinde , R.epublikein , nr.
Republicanism, s. Republikeinsche gezindheld , Gehechtheid aan den gemeenebestelilken regeringsvorm , vr.
Republication , s. Herdruk , in. , Nieuwe uitgave. * —, Tweede bekendmaking,
Erkende vernieuwing, (van een' tritersten wil) , yr.
to Republish, v. a. Op nieuw wettigen.
Repudiable , adj. Verwerpelijk.
to Repudiate, v. a. Verwerpen, Verstooten. * —, inzond. , (eene Bade) Verstooten , Scheiden van (ziJne vrouw).
Repudiation, s. Verwerping. * — , her.
scooting , yr.
to Repugn , v. a. Bestrilden, Weirstand
hieden aan.* —,v. n. SPE NSE R., SH AKSP
Weerstreven.
Repugnance, Repugnancy, s. Strijdigheld , y r. * —, Tegenzin , freirzin , rn.
* —, Worsteling, y r., Strijd. * Afkeer,, m., Arkeerigheid , Walg , vr, ;
- TO , Af keer van.
Repugnant, adj. Weerbarstig , Ongehoorzaam. * , Strildig , Onbestaanbaar ;
a.) — To, a.) Ongehoorzaam aan ; b. )
Strijdig met; 2.) - WITH, Strijdig met.
Aanm. Schoon to de voorkeur verdient
bedienen zelfi goede schrijvers zich meermalen van with.
Repugnantly, adv. Strildig. * —, filet
weerzin.
to Repullulate , v. n. HOWELL, Weder
uitkomen , Weder groen worden.
Repulse, s .dfwijzing,Weigering, vr.*—,
Tegenstand , m. ,Wederstand,m. ,Terugstooting , vr.
to Repulse, v. a. Terug stooten ,
zen , Weigeren
Repulser, s. Die terug slant.
Repulsion, s. Terugstooting , Terugdrijving , y r. ; Power of —, Terugstootende kracht, vr.
Repulsive, adj. Terugstootend , Arwezend, Weigerend. * — , De kracht hebbende om terug to stooren ; — force, zie
Power of Repulsion.
Repulsiveness, s. Hoedanigheid van repulsive te zijn, Terugstootende kracht, yr.
Repulsory,, adj., zie Repulsive.
to Repurchase, v. a. Wederkoopen ; I.
to — AGAIN, Weder terug koopen ; 2.
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to — WITH, Terug koopen.. voor, met.
anzsenly , Geacht ,
Reputable , adj.
In eenen goeden naam , Eervol; T()
a.) Vereerend voor ; b.) Eervol om te.
Reputably , adv. Eervol.
Reputation, s. Naam. *- 5 Goede naam,
m., Aanzien , o.
to Repute , v. a. Poor iets houden, Achten.
Repute , s. Naam. * , Goede naarn ,
m. * , Algemeen ge y oelen , o.
Reputedly, adv. Volgens gerucht.
Reputeless , adj. SHAKSP. Onaanzienlijk,
Eerloos , Schandelijk.
t, SmeekschriO,
Re quest , s. Verzoekschri ft,
Request , o. ; Master of requests , ReDringend verquestmeester,, m. *
zoek , o , Bede, vr.; At my , Op
tnijn verzock. * , hr aag , y r. , /Ianzien , o. , Naam, m ; A thing much
in , Iets , waarnaar veel vragen is.
to Request, v. a. Verzoeken , Smeeken.
* —, Begeeren, Verlangen ; 1.) to —
an explanation FlIOM one, gene verklaring van iemnd vorderen ; 2.) to — a
thing OF one, Iemand sin iets verzoeken.
Requester, s. Verzoeker,, Requestrant,
to Requicken , v. a. Weder levendig maken, Weder vet lerendigen, Weder opwekken , Vervrolijken.
Rust, yr.
Requiem, s. Zielemis. *
Requietory,, s. Rustplaats voor de doeden, y r. , Graf, o.
to Require, v. a. Vragen, Verlangen ,
Begeerem ; to — a thing of one , lets 1,1117
iemand verlangen. * —, Vorderen Veteischen , Noodig hebben.
Requireable, adj. Wat verlangd kan Ivorden. * —, Noodig.
Requiter, s. Eischer,, Vorderaar,, m.
Requisite, adj. Noodig ; — TO, Volstrekt
noodig voor. * — , s. Vereischte , o. ;
A — To, Een vereischte voor.
Requisitely, adv. Noodzakelijk.
Requisiteness, s Noodigheid , Noodwendigheid , yr.
Requisition, s. Verlangen , Begeeren, o.
* —, bordering. * —, Requisitia , yr.
Requisitive, adj. Verz oekend, Veriangend.
Requisitory,, adj. Verlangd Gevraagd.
Requital , s. Vergelding. * — , Leant, Belooning , yr.
woording.
to Requite, v. a. Vergelden. — , Wederom doen overgeven , Beantwoorden.
* —, Beloonen ; t.) to a thing TO one,
Ieniand lets verge/den; 2.) to — one
WITH a thing , 'emend met lets beloonen.
Requiter, s. Belooner , m.
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Reremouse, s., zie Rearmouse.
to Resail, v. n. Terug zeilen.
Resale, s. Wederverkoop, tn.
to Resalute , v. a. Weder groeten.
to Rescind, v. a. ilisnijden; figs 4fschafcn , Herroepen.
Rescission, s.
*
tifichaffing yr.
Rescissory,, adj. iffsni/dend. *
.l fschaffend.
R escorts , s. in regten, z/e Rescue.
to Rescr[be , v. a. Terug schrijren, *—,
Nog evens schrijven, Overschrijven.
Rescript, s. Keize, lijke beslissing van
een geschil, y r. , Rescript, o.
Rescription, s. Tertrgcchrüven, o.
Rescriptively,, adv. Door ecn rescript.
to Rescue, v. a. Bev, üden , Redden; i.)
to —FROM, Redden van; 2.) CO-OUT
OF, Redden of Verlossen ult.
Rescue , s. Bevrijding , Redding, vr.*— ,
in regten , Geweldeladtg vasthouden van
goederen of personen, o.
Rescuer, s. Redder,
Rescussor, s. in regten, Die zich tegen
de regterlOe magi yetzet.
Research, s. Nayorsching, y r., Onderzoek , o.; — INTO, Ondeizock over.
to Research, v. a. Navorschen, Onderzoeken.
Researcher, s. .Navorscher, Onderzoeker,, m.
to Reseat , v. a. [Veder plaatsen, zetten.
Resection , s. Afinijelen, o.
to Reseize , v. a. Feder bemagtigen.*—,
SPENSER , zie to Reinstate.
Reseizer,, s. Die lets wider bemagtigt.
Reseizure, s. Herizaalete of17erniezewde
bemagtiging, vr.
to Resell , v. a. Wider verkoopen.
Resemblable, adj. verond. , Vergelijkelijk.
Resemblance, s. Gelijkenis , Gelvklzeid ,
y r. *— , Evenbeeld, o.; I.) - TO ,
Gelijkheid aan; 2.)- wren, Gellikheid
met.
to Resemble, v. a. Vergeliiken ; to
-WITH,
Verge/Oen met. * , Gelijk
z**n , Gal./ken , Evenaren.
to Resend , v. a. SHAKSP., Terug zenden.
to Resent, v. a. weleer, Welof'Kwalijk
nemen. * —, titans, Gevoelig over ....
zijn , Kwalijk nemen.
Resenter,, s. Iemand, die zeer gevoelig
is over beleedigingen.
Resentful, adj. Lig e geraakt en haatdragend ; — OF, Gevoelig over.
Resenting); , adv. Met een sterk ge-

ItESE
Yea. *
Op eene haattk-7gende wijze.
Resentive , adj. Ligt kwalijk nemend.
Resentment, s. weleer,
Perk
gevoel , 0.
.
.
* — , titans , Gevoe Ighesd over beleedigingen), yr., Haat Wrok, m.; 1.)
- AGAINST , Gereeligheid over ; 2.) OF Gevoeligheid of Toorn over. Aanna.
Against komt zaden war.
Reservation , s. Aehterhoueling, Verzirijg:ng, Verberging, yr. ' Hetgene
men 4chterhoudt , o. * --,' Bewaring,
Treg, luiting , l'r.
Reservative, adj. , COTGRAVE, zie Reserving.
Reservatory,, s. Bewaarplaats, yr.
to Reserve , v. a. Wegleggen , Bewaren ,
Besparen, In 3 , 00rraati hoods ';. *
,
Zich voorbehouden. Opieggcn , Opdeco, tot een toekomstig gebrulk; I. ) to
FOR , Bewaren voor; 2.) to - FROM
Deschutten tegen ; 3.) to —TO , Bewares tot, voor.
Reserve, s. Voorraad, tn. , Besparing ,
tot een vagend gebrulk, y r.; A body
of —, Een Reservecorps
o. * — ,
Verbeiging , zLizterhouding, yr. *
,
Voorbehoud , o.
Uitzondering , yr.;
-Without —, Zonder utizonder
*—,
Zedigheid Ingetegenheid, yr.
Reserved, adj. Zedig, Bescheiden ; TO , Bescheiden jegens. *
ilchterhoudend , Niet openhartig.
Reserveoly , adv. , zie Reserved.
Reservedness, s. Zedigheid , Ingetogenheld. *
, Achterhoudendheid,
Reserve-pear, s. Winterpeer, yr.
Reserver, s. Die terrg houdt.
Reservoir, s. Bewaarplaats. *—, Vischboar,, y r. *—, i'Vaterbak,
Reset, s. in regten, Herbergen van een'
balling, o.
to Resettle , v. a. Wader in den vorigen
staat brengen. * Bedaren, Gerusi
stellen.
Resettlement, s. Ilerstelling in den y origen staat, Pr.
Resiance, s. Verblijf, o.
Resiant , adj. SPENSER , B. jortsoN, Zich
ophoudend.
to Reside, v. n. Catty, Kitten. * —,Troven , Zijn verblijf hotiden ; to-AT,
['Posen te ; 2.) to — IN , bones in.
Zakken, Op den bodem vallen.
Residence, Residency , s. Verblief/ lanes,
Residentie, y r. *
Verbliff, Wenen.
—, Bezinksel, Grondsop, o.
Resident, adj. Wonend ;
- IN, WO

USE
nende in; - ON, IVonende op.
Resident, s. ilmbtenaar , die zich op eHle
verre plants ophoudt , met den rang von
gezant , Resident, m.
Residentiary, acij. Zsin verbliff houdend.
*—, s. Die zich eigens ophoudt. * ,
inzend. Geestekke , die op zijnc /laws
wo ont,
Resider, s. Die op eeoc bs,Yzondere plaats
woont.
Residua l ; adj. Het bezinizsel of overbillvende gedeelte bets dren,:e.
Residuary , adj. , zie Residual. * —
lega:ec , iloofterfgenaam,
zond. als :
(dus genoerud , , na he t Iota*,
van alle schllIden en legaten, het over,
blU'vende oft ,)
Residue 5 s. Orersc/71ot, Overblifrende
dee!, o.
Residuum, s., zie Residue.'`—, Bezinksel, o. , Droesem , m.
to Resign v. a. Preder teekenen, Herteekenen.
to Resign, v. a. AIstaan, Overgeven,
Overlaten. * , Onderwer en , (h )z.
aan de Voorzienigheid ;) a.)pto — To,
a.) ilfstaan aan; b.) Overlaten aan ;
c.) Onderwerpen aan ; 2.) to — up .
Overgeven (aan, to); to — one's self
up TO the will of God, In den wit van
God berusten.
Resign , s. B. & FL., zie Resignation.
Resignation, s. ilistaan,Overgeven,OtterOnderwel ping ,hijz Onlaten, o. *
derwerping aan God, Berusting in Z::inen
Gelatenheid , Yr. ; — To , a.)
Overlating aan; b.) Onderwerping aan,
Berusting
, Gelatenheid onder.
Resigned, adj. Onderworpen, Berustend,
Gelaten, Met onderwerping ; — TO,
Onderworpen can , Gelaten onder of
Resignedly , adv. Met onderwerping ,
Gelaten.
Resignee , s. Degene, aan Wien lets afgestaan is.
Resigner, s. Die afstaat.
Resignment , s. Aftand , m.
to Resile , v. n. P,LLis , 1662, Van zijn
voornemen afiTaan.
(ging, yr.
Resilience , Resiliency, s. Teo ugsprinResilicnt , adj. Terugyringend.
Resilition , s., zie Resiliency.
Resin , s. Hars , o.
Reniniferous , adj. Hare yourtbrengend.
Resino-electric , adj. Resino-electrisch,
(d. hetgene vroeger negatief electriek
heette).
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Resinous , acii. liars bevattend , Harsac
g. —, Uit liars bestaande.
Resinousness , s. flariachtigheid , yr.
Resipiscence , s. Berouw, o., Doetvaar.
digheid , yr.
to Resist, v. a. Zich verz.etten tegen,
ireerstand bieden
v. n. Weérstand bieden.
Resistance, s. Weders‘and, Tgenstand
M.; - TO , Weérstand aan, tege.n.
Resistant , S. Die q-Dit weentaudbi:)d!.
Resister , s. Die wei,-,tand
Resistibility, s. Weirstaande kracht.*—,
Wederstaanbaarheid , Yr.
Resistible, adj. Wederstaanbaar ;— BY,
Te wee' rstaan door.
Resistive, adj. De kracht hebbende sin
to weerstaan.
Resistless, adj. Onweelerstaas.)aar. *—,
Niet knonende ltteintaan ,
Resistlessly, adv. , zie Irresistibly.
Resoluble, adj. Smeltbaar ; — BY, Te
smelten door.
Resolute, adj. (Resolutely, adv. ) Standvastig , 111,edig, Beraden ,Onversehrokken , Stoutmeedig.
Resoluteness, s. Standvastigheid, yr.
Resolution , s. 0 1,lossing , Verklaring.
—, Oplossing, Ontbinding , y r. *
,
Vast besluit, o.
Standvastigheld ,
Volharding. *
Beslissing,Uitspi nak,
vr., Benoit, o., Resolutie, yr.
Resolutioner,, s. Die tot het besluit van
anderen is toegets eden.
Resolutive, adj. Ontbindend , Oulosscnd.
Resolvable, cdj. Oplosbaar, Verkla4tbaar. * Oplosbaar, Scheidbaar,
Deelbaar, Srneltbaar ; a.) — BY , Of to
losses; door; 2.)- INTO, Op to losses/ in
to Resolve, v. a. 114 den Broom keit.)en.
*— , Does; besluiten, Bewegen. "
,
Oplossesi, Verklaren, Uilltggen. *
,
Oplossen Smelter, Ontbinden; a.)
Be resolved FOR , Bes erd zips roor, tot;
2.) tO — INTO , O p ios,en in; tO-OPCS
self INTO, Ores gaan
; :;.) to Be resolved ON , Bereid zits/ tot; 4.) to Be
resolved TO , Bereid zip; sin te. *
,
v. n. Besluiten , Ores leggen. * — ,
ten ; I. ) to - FROM , Smelters/1 verliozen ; 2. ) to - INTO , a.) S,;7elten tot;
b.) O yes gaan tot; 4.) to — OF, Denkrn
over ; 4. ) tO - ON, I7P ri N Beslricen
tot; The war was resolved ON , Men
besioot tot den oorlog.
Re-solve, s. Besluit, Voornemen , o. *—
Uitieggirg , yr.
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Resolved, adj. Een besluit genomenheb-'
bende, Bereid.
Resolvedly, adv. Met het besluit, Net
het vaste voornemen.
Resolvedness, s. Standvastigheid, Beradenheid, vr.
Resolvent, s. Oplossend middel, o.
Resolver , s. Die tot lets besluit. * — -,
* —, Oplosser, tn. * —, Oplossend middel , o.
Resolving, s., zie Determining.
Resonance, Reson an cy, s. Weerklank,m.
Resonant , adj. Wederklinkend, Weérgalmend.
to Resorb , v. a. Inslikken , Inzwelgen,
Verzwelgen, Opslurpen.
Resorbent , adj. Opclurpend.
to Resort , v. n. Z1,7ne toevlugt nemen.
* —, Zich begeven; Co — To, a.)Zijne
toevlugt nemen tot ; b.) Zich wenden
tot, aan ; c.) Zich begeven naar, Bezoeken ; d.) (in regten, van eene erfenis,) Terug vallen of Toevallen aan ;
A place much resorted TO , Eene pleats,
die druk bezocht wordt.
Resort s. Ontmoeting , Zamenkomst,
Bijeenkomst, yr. * — , Zametiloop,m.
* * --, Bezoeking. * —, Begeving naar
eene plaats; A place of public —, Bent
algemeen bezoate plaats. * — , Toevlugt , yr.
Resorter,, s. Bezoeker, m.
to Resound, v. a. Doen weergalmen,
Terug kaatsen. * —, Vermelden, Uitbazuinen. * — , v. n. Weergalmen; I.)
to — BACK , Terug klinken (van, from );
2.) to — IN, Weergalmen in. *—, Veel
gehoord worden, Kiinkert.
to Resound, v. u. Op nieuw klinken,,
Wederons klinken.
Resound, s. Weirklank, in.
Resource , s. Uitkonist , yr. ,.Onverwacht
hulpmiddel, o. , Tuevlugt, :Hulp. * —,
Hulpbron, yr.
Resonrceless , adj. Van hulpmiddelen beroofd, Hulpeloos.
to Resow,, irr. yr a. Op nieuw zaaijen.
to Respeak, irr. v. n. SHAKSP., Ant
woorden.
to Respect, v. a. Achten, Eeren. * —,
Eenigen eerbied bewiszen, Eerbiedigen,
Ontzzen. * — , Aangaan, Betre en.*—,
weinig gebrnik. , iian,chouwen.
Respect , o. Achting , Oplettendheld.*—,
Eerbewifzing , Eerbetooning , vs., Eerbled , en. * — , Onderscheiding, yr.,
Aanzien, o. * —, Bets ekking , vr. ,

II ESP
Aanzien , Opzigt. *—' Contriimcnt. o.;
I'll pay my respects to him , lk zal trit'in
compliment bij hem gaan afieggen; I.
to Have a — FOR holy things , Eerbiei
voor heilige dingen hebben; 2. ) In—oF
Ten aanzien van ; (Aaiun. Daze vomit
wordt titans zelden gebezigd ;)3. ) With
— TO, Met opzigt tot; Ont of— TO,
Uit achting voot; 4.) You have too much
— upon the world, Gib slaat to veel acht
op de wereld.
Respectability, s. ilchtenswaardigheid,vr.
Respectable , adj. Achtbaar, Achtenswaardig.
Respectableness, s., zie Respectability.
Respectably, adv. , zie Respectable.
Respecter, s. Die onderscheid maakt ;
God is no — of persons, God maaks
Been aanzien van personen.
Respectful, adj. (Respectfully, adv.)
Eerbiedig. * —, J'Vellevend. * —, Complimenteus.
Respectfulness, s. Eerbiedigheid, yr.
Respective, adj. (Respectively, adv.)
Bijzonder, ilfz9nderlijk. * —' Betrekkelijk. * — , Vootzigtig, Beko edzaam.
* —, Achtensv'aardig.
Respeccless , adj. Oneerbiedig. .,
Respectlessness , s. Oneerbiedigheid, yr.
to Resperse , v. a. Besprenkelen ; fig.
Verspreiden; to — OVER, Verspreiden
over, door, in.
Respersion , s. Besprenkeling , yr.
Respirable, adj. Da.t adensen kan. * —,
Adembaar.
Respiration , s. Ademhaling. * —, Ver.
boozing , Uitrusting , yr.
Respiratory, adj. Van het ademhalen,
Tot het ademhalen geschikt.
to Respire, v. n. Ademen. * —, Adern
scheppen. * — , Ui trus ten , Ben luchsfe
scheppen. * — , v. a. Ademen,U1,tadernen.
Respite , s. Uitstel, (inzotzd. van .11e
straf , die een' ter dood veroordeelde zal
treffen 4) 0. * —, Opschorting.*—, Ver.,
poozing , yr.
to Respite, v. a. Doen rust-en. Eenigen
aid doen uitscheiden. * —, Uitstellen,
Opschorten ; to — WITH, Albs eken door,
met.
Resplendence, Resplendency, s. Luister,
Glans, m., Schittering, yr.
Resplendent, adj. (Resplendently, adv.)
Schitterend , Blinkend.
to Respond, v. n. Antwoorden; to—TO,
a. , Antwoorden op, Beantwoorden; b.)
Beantwoorden aan.

11 ESP
Respond, s. een tusschenzang in de Eng.
kerk.
Respondent, s. Antwoorder. * — , Die
voorgelegde vragen beantwoorden moet,
Respondent, in.
Responsal , adj , zie Respons i ble. * —,
s. veroud. , Verantwoordelijk persoon,
zie ook Response.
Response, s. Antwoord, o. * ,Wederlegging van voorgelegde vragen, vr. *—,
een kerkgezang , waarin het koor of de
gemeense antwoordt op hetgene de priester zings, Responsorium, o. (vr.
Responsibility, s. Verantwoordelijkheid,
Responsible, adj. Verantwoordelifk; —
FOR, Verantwoordelijk voor. —,
staat om to betalen.
Responsibleness, s. flrantwoordelijkheid, vr.
Responsion, s. ongebr., Antwocrden, o.
Responsive, adj. Antwoordend.* —, Beantwoordend Overeenkomstig; — TO,
Beantwoordende ann.
Responsory, adj. Den antwoord bevattende. * —, s. wein. gebr.. Antwoord, o.
Rest, s. Rust. * — , Eeuwige rust, vf. ,
Dood. * — , Stilstand, tn. * — , Stilts,
Gerustheid. * —, Rusting, Rustplaats ,
yr. * — , Rustpunt, Steunsel, waarop
lets rust, o.
Rest, s. Overschot, Overblifflo Overige, o., De overigen; For the —, Voor
het overige.
to Rest, v. n. Rusten, Stapen.*—,Ontslapen , Sterven. *— Rusten, Zonder
Rusten ,
beweging zijn, Stilstaan. *
Stil en wel tevreden zijn. * Bernsten of Blijven N./ jets. * —, Rusten,
Uitscheiden van hetwerk. * —, Leuven,
Rusten ; 1.) to —FROM, Rusten ofUitrusten van; a.) to — IN , Tevreden zijn
met ; 3.) to-ON, a.) Rusten op; b.)
Berusten in, Zich verlaten op. * — v.
a. Duet; ructen; to — ON , Doen rusten
op, Leggen op.
to Rest, v.- n. Overblijven.
Restagnant , adj. veroud., Stilstaand,
zie Stagnant.
to Restagnate, T. n. WISEMAN , Stil
staan.
Restagnation , s. veroud., Stilstand,
zie Stagnation.
Restant , adj. in de plantk.,Aanblijvend.
Restauration , s., zie Restoration, waardoor dit woord 1,arvangen is.
to Restem, v. a. Tegen den stroom indringen.
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Restfol, adj. (Restfully, adv.) sal,
Rustig.
Restharrow, s. Oscenkruid, o.
Restiff, adj. BROWN, Rustend, In rust.
thans , van een paard, dat niet
voort
Koppig, Weirbarstig, Steeksch.
Restifness , s. Koppigheid , yr.
Restinction , s. Uitblussching , yr.
Resting , s. Rusten , o.
Resting-place, s. Rustplaats , yr.
to Restinguish, v. a. FIELD, 1716, Ulfblusschen.
to Restitute, v. a. Herstellen, Weder
doen herleven.
Restitution, s. Wedergeving,Teruggtive,
Herstelling. * Herstelling in tenon
vorigen stunt ,vr.
Restitutor,, s. Itersteller,, tn.
Restive , adj. , zie Restiff.
Restless, adj. (Restlessly, adv.) Rusteloos.
Res ? lessness, s. Rusteloosheld, yr.
Restorable, adj. Ilerstelbaar, Dat terttg
gcgeven kan Ivor den.
Restoral, s. BARROW, zie Restitution.
Restoration, s. Herstelling in eenen vorigen staat,vr.;—FROM,Herstelling van,
nit.
Teruggeving, yr.
Restorative, adj. Ver., terkend. *
Versterkend middel, s.
to Restore, v. a. Wedergeven. *
,Terug brengen. * —, Tot den vorigen stunt
terug br eenen. * — , Herstelles.
Restore , s. ongebruik. , zie Res oration.
Restorer, s. Hersteller , tn.
to Restrain, v. a. Terug houden. *
,
In toom houden, Beterigelen. * — , Bekorten , Beperken , Bepulen ; I.) to
BY, Weirhouden of Tegenhouden door ,
met; 2.) to -FROM, Alhouden van ;
3.) to — ooe OF, lemand bekorten in ;
4.) to - TO, Beperken tot.
Restrainable, adj. Dat beeerkt, terug
gehouden kan worden , Beteugelbesar,
To beperken.
Restrainedly, adv. Met bepaling.
Restrainer, s. Bepe, ker,, Betengelaar,m.
Restraint , s. Beteugeling, y r., Bedwang,
o. *
, Beperking, Bepaling, vr. ; to
Be under no — , Vrij zijn ; I.) -F11,1101,
Afhouding van ; 2 ) - upoN , Beperking of Dwang voor.
to Restrict, v. a.lBepalen,Tegenhouden;
to — To, a.) Bepalen tot; b.)Bepalen biJ.
Restriction, s. Bepaling , yr.
Restrictive, adj. Bepalend, Bindend.*—,
Stoppend , Astringet end.
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Restrictively, adv. In een' b eperktenzin.
to Restringe , v. a, Bepalen, Tcgenhouden.
Restringent, adj. Stoppend,Astringerend.
o.
*
9,
ingerend
to Restrive , v. n. Op nieuw streven.
Resty , zia Restiif.
Resubjection, s. bish HALL, Wederonderwerping, vr.
to Resublime, v. a. NEWTON, 1.71 de
scheik. , Weder overhalen.
to Result , v. n. Terug springen. *
Poor uitspringen. ' — ,Volgen; I. ) to FROM , Voortsruiten of Voortvloeijen
u it; 2.) to -IN, Besluiten tot ; 3.) to
- TO ... FROM, Voortspruiten voor .
nit.
Result, s. BACON, Terugspiingen. * — ,
Gevolg , o.,Uitkomct yr. Uitslag, m.
SWIFT, onjuist , Beiluit , o.
* Resultance , S. DONNE , Terug.pringen.
Gevolg, o.
*
Resumable, adj. if/at men terug stamen of
hervatten ken, Herneembaar ; — B Y
Terug te nemen door.
to Resume, v. a. Terug nemen. * —,Weder op nieuw nemen. * Hervatten ,
Weder beginnen, (wear men uitgescheiden was); I.) to — AGAIN, Op nieuw
hernemen , herstellen; 2.) to— BY, Wedernemen door, bij.
to Resuminon , v. a. Op nieuw dagvaarden.
zie to Recal.
Resumption, s. Wederneming. *
Hervatting, yr.
Resumptive, adj. Wedernementi. * — ,
Ilervattend.
Resupinate , adj. in de plantk., Het onderste hovel? gekeerd , Omgekeerd.
Resupination , S. zichteroverligging, yr.
to Resurge , v. n. Weder opstaan.
Resurrection, s. Weder opstaan, o. *—,
Opstanding (der dooden),vr.; FROM
the dead, Opstanding van de dooden,vr.
to Resurvey , v. a. Weder overzien.
to Resuscitate, v. a. Weder opwekken.
* — , Op nieuw verwekken. * , v. n.
He r1 ev en.
Resuscitation , s. Opwekking van de doo
den. * Verhieuwing , Wederaanstoking (van een' twist, enz). * —, Herleving , yr.
Resuscitative, adi. Wederopwekkend.
to Retail , v. a. Uit de tweede hand verkoopen. *— , In het klein verkoopen.
* — , Bs stukken verhaten, Verhalen,
Vertellen ; to — FROM one, Iernand
navertellen.

RETA
Retail, s. Perkoop in het klein,

handel, m.
Retailer, s. Verkooper i3 het klein,
ter,, Winkelier,, m.
to Retain, v. a. houden, Behouden.*—,
Onthouden, Ira het geheugen behouden.
* —, Ira dienst nemen, Iluren. *
side schrlivers, Onthouden;
) to -FOR Aannernen tot , voor; 2.) to IN,
Houden in; 3.) to - WITH Cute, Byr1
zich houden. * , v. 11. Behooren
halogen.
DONNE , Blijven.
Retainer, s. Die onthoudt.* —, ilanhan.
ger. *
Bediende , die niet in hills
woont , d,ch drattgt,m.; A — to
reason, Eenman,die overal de reds volg,
m. *—, Outings. Onderhoutienvan,,,,haugers. Geschenk aan ad,okaat 1, 6% he: t,cnnemen tot cone z lisle,
(oak Relain;ng fee genoemd,) o
to Retake , irr. v. a. Wedernemen ;to
consideration, Weder in overwe-INTO
ging nemen. *
Wederkriigen.
to Retaliate, v. a. Weder vergelden. *
v. n. Met geliike munt betalen ; to
one, Iemand met gelij ke vaunt be-UPON
talen , Het hem betaald zetten , Zich op
hem wreken.
Retaliation , s. Wedervergelding , yr.
Retaliatory, adj. Vergeldend.
so Reta rd, v. a. Ophouden ,Verhinderen.
* —, Uastellen , Vei tragen. * — , v. n.
vcroud., ilchterblilven.
Retardation , s. Verhindering , sr. *—,
Uitstel, o.
Retardment, s. Vert? aging, yr., Uitstel, o.
so Retch , v. n. Kukhalzen.
Retchless , adj. ongebruik. , Zorgeloos,
Onachtzaam , zie Rechless.
Retention , s. BOYLE , Ontdekking, vr.
to Retell, im v. a, Weaei ve, tei ten .
Retention,
Behouding, yr. * — Vermogen der vaste deelen van een ligchaam,
om de uitlozing tegen
houden of to
verhinderen. Geheugen, o. * — ,
Onthouding,Terughonding. * —, Bewaring, Gevangenschap , Gevangenis, yr.
Retentive, adj. Vasthouticnd. * — , Ont.
houdend in 12,t geheugen ; — faculty ,
zie tie 2de beteekenis van Retention ;
ook Herinneringsvermogen , o. ; A —
memory, Een sterk geheugen. * —, s.
bish. HALL, zie Restraint.
Retentiveness, s Vermogen em vast to
houden, te hehouden, te onthouden,
Reticence, Ver zwijgen van lets, o., Ver.
zwfiging , yr.
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Reticle, s. Netfe, o.
Terug nemen. *
v. n. Zen gezegde
Reticular, adj. De gedaante van een net• herroepen, Zijne wooden intrekken.
je hebbende , Netvormig.
to Retractate, v. n. zelclz., zie to ReReticulated, adi.Netvormig,Van netwerk.
tract, v. n.
Reticule, s. , zie Reticle. *--, Zakje , Retracration, s. Terugtrekking, Verano., Zak, Reticule, m.
dering. *—, Herroeping van woorden,
Retifosrm, adj. Netvormig.
Verandering van gevoelen. * IntrekRetinue , s. Piksteen, m.
king,Terugneming van eene aanrpraak,vr
Retinue, s. Gevolg, Geleide , o. , Stoet , Retractible, adj. Neer in to trekken.
( van bedienden, enz,)
Retractile, adj. Poor terugtrekking vatRetirade, s. in de vestingb.51rOplaats,
bear.
yr., zie Retrenchment.
Retraction, s. SOUTH, zie Retractation,
to Retire , v. n. Zich weg begeven, Zich Retractive, adj. Terugtrekkend. * s.
afzonderen, Naar eene eenzame plants
lleigene terug trekt of neemt.
gaan, Weg,gaan. * —, Gevaar
Retrawt , s. BACON, zie Retreat.
ken. * bedientng nederieggen. Retrait , s. Terugtogt. * —, SPENSER
* —, Heengaan, Het gezelschap verlaten; Schilderi j , y r. , Beeld, o.
a.) to—FROM, Zich verwijderen van , Retraxit, s. in regten, Drug:amen of
Verlaten; 2.) to - TO, a.) Terug keeren Intrekken eener aanklagt , (waardoor de
tot ; b.) Zich begeven naar, tot; c.) aanlegger zijne zaak verliest ,) o.
Eene schuilplaats zoeken bij.* v. a. Retreat, s. Terugwiiken, a.
,
SHAKSP. Terug trekken; t.) to—one's zontiering. * , Eenzame pleats. * —,
self INTO, Terug trekken in ; 2.) Afgezonderde leefwo,ze. * —
to —one's self TO , Terug trekken naar. plants , Scl2uilplaats. *
TerngtrekRetire, s. MILTON Terugwijking. *
Retraiking , voor eene meerdere
Eenzaamheid yr.
te yr.
Retired, adj. Afgezonderd, Eenzaam.
to Retreat, v. n. Naar eene afgezonderRetiredly, adv. In de Eenzaamheid.*—, tie plaats gaan;t0— INTO , (IN ,)Zich
In het verborgen.
begeven naar, Zich verschuilen in. *—,
Retiredness, s. Afzondering. * — , Een- De wijk nemen , Ziine toevlugt nenaen.
zaarnheid, yr.
* —, Terug trekken, Retireren. —,
Retold, pref. & part., zie to Retell.
Weggaan.
Retook, pret., zie to betake.
Retreated , adj. MILTON, Afgezonderd,
to Retort, v. a. Terug werpen, Terug to Retrench, v. a. Afsniitien , Afdoen,
stooten. * Eene berisptng, enz. op 4fnemen, Besnoeijen, Bekorten, Verden persoon , die ze veroorzaakt , terug minderen. *•
, Beperken, Insluiten.
keeren. * Terug buigen; I.) to
*
v. n. Spaarzamer leren.
War terng werpen; 2.) tO-AGIN, - Retrenched, adj. Verschanst , Versterkt.
AGAINST , Gebruiken tegen ; 3.) to
Retrenching, s. Afsnijding, enz. *—,
Terug werpen aan, naar. * —, -TO, v. Weglating, yr,
n. Antwoorden, * lemands bewajzen Retrenchment, s.Afsnijdin g, enz.,vr., zie
of gronden svedrleggen ; Noah retorted to Retrench. *—, Verschansirg , PeroN Oliver with interest, Noach vergold sterking, yr.
het aan Olivier met interest ; to — upon to Retribute, v. a.Weder betalen.*—, Veran adversary, De gronden eener tegen- gelden ;
To one, a.)Terug betalen
Partij wedrleggen.
aan iemand;
lemand vergelden.
Retort, s. Teruggekeerde beleediging, Retributer, s. Terugbetaler. *
Ver.
enz. * bit* scheik., zeker glas , Re- gelder,, m.
tort, yr., Kromhals, m.
Retribution, s. hvederbetaling.*
Retorter, 3. Dit terugwerpt ,antwoordt.
gelding, yr.
Retorting, s. Terugwerping,
Retributive, Retributory, adj. WederbeRetortion, s. 167 3, Tertigwerpen , enz. talend , Vergeldend.
o., zie to Retort.
R etrievable, adj. flerstelbaar.
to Reross, v. a. Terug werpen.
to Retrieve, v. a. Herstellen. *
To.
to Retrace , v. a. Nog aanvolgen. *
rug brengen. * , Wedervinden;
Op nreuw afschilderen of beschrvven.
PROM , a.) .Terug brengen van; b.) Redto Retract , v. a. Herrbepen, Intrekkan, I den nit.
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Retrieve, s. veroud. , Terugkrijgen, o.
Retroaction, s. Terugwerktng , vr.
Retroactive , adj. Terugwerken d.
Retroactively , adv. Door tei ugwerking.
Terug pan.
to Retrocede, v.
Retrocession , s. Teruggaan,
Retrocopulation , s. Bevruchting van achteren , vr.
Retroduction , s. Terugleiding, vr.
Retroflex ,tlidj, Teruggebogen.
Retrofracred , adj. Achterover naar beneden hangende.
Retrogradation, s. Achteruitgaan , o.
Retrograde, adj. 4chteruitgaande. * — ,
Strijelig.
to Retrograde, v. n. Achteruit gaan ; to
- FROM ... TO, Terug gaan van ...
tot.
Retrogression , s. Achteruitgaan, o.
Retrogressive , adj. Achteruitgaande.
Retromingency, s. BROWN, Achteruitpissen , o.
Retromingent, adj. BROWN, Achteruit•
pissend.
Retropulsive, adj. Terugstootend.
Retrorsely,, adv. Achteiwaarts.
Retrospect, s. Blik op het vetledene,m.
to Retrospect, v. n. Terug zien, Eenen
blik terug wei pen.
Retrospection , s. Terugzi.en, o.
Retrospective, adj Terugziend.
Retrospectively , adv. Met een' terugblik.
Retroversion, s. Terugkeering , yr.
to Retrovert, v. a. Terug keeren, .dchterwaarts keeren.
to Retrude , v. a. Terug stooten.
to Retund, v. a. Stomp waken.
to Return, v. n. Terug keeren, Terug
gaan, Terug komen, Wederkomen.*—,
Antwoorden. * — , Iletgene een ander
zegt, op hem terug keeren; You — upon
me, that, Gil keert op mij terug, dat,
Gil zegt van mil, dat, enz. ; i.) to
Terug keeren van ; ) IO IN-FROM
TO the house, Weder in huffs gnats; 3. )
to — THROUGH, Terug komen door; 4. )
to TO Terug keeren naar, tot; 5.)
to -UPON a.) Terug komen op, b.)
Terug vallen tot ; c.) Eene tegenbeschuldiging doen ann. — ,v. a.Terug geven,
Wedergeven, Terug zenden. * —, Berigt geven ; to — answer, Ten antwoord
geven. *—, Vergelden. * Overmaken ; to— To , a.) Terug geven aan; b.)
Terug zenden aan; c.) Terug zenden
naar; d.) Opbrengen aan.
Return, s. Terugkomst , yr. * —, Terug-

R Fru
gaan, o. * , Wederkeering (tot den
zelfden staat ). * —, Omwenteling, Ver •
wisseling , y r.; The — of the seasons,
De verwisseling der jaargetijden. *
Wederbetaling, Teruggeving , vr ; A
commodity that yields a quick—, Eene
waar die goed afgaat , waarvoor men
het geld spoedig weir heeft. * — , Over
making , Remise , y r. * —, Voordeel, 0.
* Vergelding Belooning, y r.; to
Make — to one's love, lemands liefde
met evederliefde beantwoorder. * — , Te
ugvalling, Instorting '/r. * —, Berigt.
r , Antwoord, o.
Returnable, adj. Dat terug gegeven kan
worden.
Return-days, s. pl. in regten , zekere
dagen, in welke op alle oorspronkelvke
bevelschriften rapport kan gegeven worden.
Returner, s. Die terug geeft.*
Geldovermaker , Remittent, Betaler, tn.
Returnless, adj. Geen' terugkeer gedoogend.
Reunion, s. Wedervereeniging. * , Ver.
zoening , yr.
to Reunite, v. a. Wedervereenigen.*—,
Verzoenen. * v. n. Zich weder vereenigen.

Reunition, S. zeldzaam, zie Reunion.
Reve, zie Reeve.
to Reveal, v. a. Ontdekken, Openbaren,
Verklaren. * —, van den hemel , Openbaren; tO -TO , Openbaren aan.
Revealer, s. Openbaarder, m.
Revealment, s. Openbaring, Mededeeling , yr.
Reveille, s. Reveille, yr.
to Revel, v. n. Rinkelrooijen, Allerlei
luidruchtig vermaak aanrigten, voorn.
Brassen , Zwelgen.
des nachts. *
a. Terug trekken; to to Revel ,
FROM , Terug trekken van.
Revel , s. Rinkelrooijen, Brassen, Zwel•
gen , Nachtvermaak , o. ; The master of
the revels of the king , De intendant
van de kleine uitgaven des konings.
Revelation, s. Ontdekking ,Openbaring,
Verklaring. * —, in den biAel , Openbaring van joannes , yr.
Reveller, s. .Rinkelroo lier,, Bt asser
1Vachtlooper,
Revel-rout, s. Oproerige hoop, In. *—,
Luidruchtige vrotifleheid , yr.
Revelry , s. Luidruchtige vrolOheid, yr.
to Revenge, v. a. Wreken, Wrank nomen, Straffen; to — one's self vri

REVS
another, Zich aan een' ander' wreken.
Revenge, s. Wraak , y r.; to Take FOR an injury , Eerie beleediging wreken;
In — OF , In vergelding van , Vont-.
Revengeful, adj. (Revengefully, adv.)
1,Praakgio ig , Wraakzuchtig.
Revengefulness, s. Wraakgierigheid, yr.
Revengeless, adj. Ongewroken.
Revengement, s. Wreking, Wraak,vr.
Revenger, s. Wrcker,, Bestraffer,, m.
Revengingly, adv. Op eene wrekende
ivifze , Wraakgierig.
Revenue, s. Inkornsten, y r. meerv. , Inkorner' o.; Public revenues , Inkomsten tier kroon. —, Opbrengst , vr.
to Reverb , v. n. veroud. , zie Reverberate.
Reverberant, adj. Terugkaatsend.
to Reverbera,e, v. a. Tertig werpen ,
Terug kaatsen ; to AGAIN , Weir torug kaatsen. * — , in de scheik., Calcineren , Reverbereren. * — , v. n. Terug
kaatsen; to- UPON , Terug kaatsen op.
* —, Weirgalmen.
Reverberation, s. Terugkaatsing , yr.
Reverberatory, adj. Tei ugkaatsend , Terugwerpend ; A— kiln, or :*— , s.
scheik. , Reverbet eeroven , m.
to Revere ,
a. Eerbiedigen, Vereeren.
, Eerbetui
Reverence, s. Eerbied ,
ging , y r., Eerbewijs , o. * , titel der
geestelijken , als : Your—, thi, weieerwaarde. — , in de di,htk., een titel
y our Vader.
to Reverence, v. a. Eerbiedigen.
Reverencer, s. Eerbictliger, Perecrder, m
Reverend, adj. Eerwaardig. * — titel
der geesteliiken , Eerwaard ; een gemeen
geestelij ke heet enkel
Eeywaarde ;
een bisschop: Right —, Weleeywaarde;
een aartsbisschop: Most —, Hoog Weleerwaarde.
Reverent , adj. Nederig , Eerbiedig.
Reverential, adj. (Reverentially , adv.)
Eerbiedig.
Reverently, adv. , zie Reverent.
Reverer, s. Eerbiediger,, Verco der , rn.
Reverie , s. Droomerij, rge trokk.enheid,
y r., Gepeins , o.
Reversal, adj. Veranderend , Vernietigend. * s. Verandering van een vonnis , yr.
to Reverse, v. a. Omkeeren, Het under •
ste boven zetten. * —, Omkeeren, Omwerpen Omstooten. * —, Omkeeren,
Ornwenden, Terug wenden.* —,Ornkeeren , Veranderen , Herroepen, Vo nie:i-
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gen. * — , Omkeeren. , Het tegengesteldo
maken. *— , Omkeeren, Vetwis,elen ,
Verpiaatsen. * , SPENSER , Terug roepen. *
v. n: Terug keeren.
Reverse, s. Verandering , y r. * — , Omgekeet de , Tegengesteide , Tegendeel , o.
* — , 10ingekeerde ziftle eener taunt,
waarop het hoold niet stoat, Keerz
tie , yr.
Reversedly,, adv. Omgekeetd.
Reverseless, adj., zie Irreversible.
Reversely , adv. Omgekeerd.
Reversible, ad.. Dat orngekeerd lean
warden.
Reversion, s. in regt., Terugkeering van
eenig good, ambt , enz. na den dood van
den tegenwoordigen bezitter,, aan den
gever o7diens erven,vr.*—, Reg: van op.
voigyng , o.
Reversionary , adj. in regten, Terugkee.
rend , zie Reversion.
Reversioner, s. Die eene reversion beef:.
to Revert , v. a. Veranderen , Omkeeren,
Ornwenden , Naar iets antlers wenden.
*
Terug kaatsen, Terug werpen.* —,
v. n. Terug keeren ; I.) to -AGAIN ,
War :rugkeeren, 2.) to — To, Terug
Rkeeve er rent :'
so! in de muzijk ,Herhaling, yr.
Revertent , s. Geneesmiddel ter her;telling eener verkeerde we, king, yr.
Revertible, adj. Terugkeerbaar,, tie Returnable.
Revertive, adj. Omkeerend.
to Revest, v. a. SPENSER , Weder kleeden. * thans, Weder vestigen, Weder instellen„Weder bekleeden met een
arnbt.
(yr.
Revestiary, s. Kleederkas.*—, Sakristij,
Reviction, s. Terugkeering in het leven,
Herleving , yr.
so Revictual, v. a. Wedcr met levensmiddelen voorzien.
to Revie , v. a. in het kaartspel , Den
inzet verhoogen. * , v. n. veroucl., zie
to Return the challenge.
to Review, v., a. Op nieuw bezien, Herzien, Wcder bezien. * Weder anderzoeken of beschonwen. * , IVeder nasporen. * , Bezigtigen, Beschouwen,
Schouwen , Monsteren. * — , Beoordeelen , Recenseren.
Review, s. Wederbezigtiging. * —.Wapenschouwing, Monstering. *
•
Beoordeeling, yr.
Reviewe r , s. Beschouwer,, Bezigtiger.
, Recensent, Beoordeelaar, ns.
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to Revile, v. a. Smaden, Seh.im?er bejegenen , Beschimpem, Scheiden.
Revile,sMILToN,BescLimping,Smaad,vr.
Revilement, s. Smaadrede , vr., Smaadwoord, o.
Reviler, s. Beschimper, m.
Reviling, s. Schimplug, yr.
Revilingly, adv. Op eene beschimpende
11' ze
Revisal , s. Herziening, yr.
to Revise, v. a,. Herzien,
Overzien.
.
Revise, s. Herzientng,Orerztening.
bra drukk., Revisie, yr
Reviser, s. Opziener, Naziener ,
Rev sion , s. Oyerziening.*—,bijdrukk.,
Revisie, vy,
to Revisit, v. a, [Feder bezoeken. * —,
weleer, zie to Review.
Revisitation , s. P, szienwd bezoek, o.
Revival , s. HerleviPg. *
Vernieuwing, yr.
to Revive, v. n. Herleven. * Vernienwd of Verlevendigd wet-den, Aan de
vergetelheld ontrukt worden. * —, v. a.
Deenherleven; to- AGAIN , [Feder doen
herleven.
[Feder in het geheuRen
terug teepee.
Vernieuwen, Verlevendigen. *
Doen bijkonen. *
Weder in het geheugen terug brengen,
Aan de vergetelheld ontrukken.
Nicewe hoop geven, Vervroliiken.
Weder in twang, in aanzien, brengen.
* —, in de scheik., Tot de vorige gedaante terug brengen.
Reviver, s. Die of Diet duet herleven.
to Revivicace , v. a. iVeder le vend maken.
Revivication, s. Wederleven:linaking ,vr.
so Revivify , v. a. Doen herleven.
Reviving, adj. Decode herleven , Verkwikken. *
s. Doen herleven, o., zie to
Mew ye Ileviviscence, Reviviscency,
Vernieuwing des levees, vr.
s. Hereieuwing van een regtsgeding na den deed van eene der part:Jen,
Revocable, adj. Herroepelijk. (vr.
Revocableness, s. Herroeperifkhei4, yr.
E0 Revocate, v. a. DANIEL , Herroepen.
* , Terog roepen.
"evocation, s. Herroeping. *—,Terugreeping, vr.
Revocatory, adj. Herreepend.
to Revoke, v.
Herroepen.
Tegengaan, Brteugelen.
Intrekken.
* —, in het kaartsp. , Verzaken , Witt
bekennen.
R ,2vcke, s, Verza!,en, o.
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Revoketnent , S. SHAKSP.
Herroe;,ing.
Terugroeping, yr.
to Revoit , v. n. Alvallen; to —FR.om ,
Afvallen van. * , Eenen oyt.zild !HITrigten , Oproerig worden,
oulings, Veranderen. * —, v. a. Doen
velanderen, Onlkeeren.
Revolt , s. Opst rnd , Afral , m.
tert:1, Pligtverzuhn,o. , Schending van eed en pligt , vs . * - SHAKSP.,
zie Revolter.
Revolted, adj. Alkeval,en , Pligt, Pergeten.
Revolter, s. Afvallige. * —, 0}roertna•
her, Muiter ,
Revoluble, adj. Oingewenteld 1,:unnende
worden.
Revolution, s. Omdraaifing , Ontwenteling, vr., Otnloop.*
said ,
Omwenteling in ezn land, Revs*
lutie. * Ronddraaiiiftg, Crkelver.
mige bewegiog. *— , Ac:zterwaartsche
beweging, yr.
Revolutionary, adj. Oproerig , Revoltttionair.
Revolutioner, s. veroud. , zie Revnlutionist.
Revolutionist, s. Oproerliag , Vootstander van de ontwenteling , tr.
to Revolutionize, v. a, Eene onrwenteling
in.
to Revolve, v. n. Omwentelen, Ondoopen , °weir:la:Jen, Zich on; iEts beweg6n.
rf,rug. valien ; a.) to — .A.r;ou-r
Wentelen of Draa(Yen ()in; 2. )
Ronddi arse en op ; 3.) to — ROUND, Wentelen ens; 4. ) ro — TO , Te,ng keeren
tot. * —, v. a. Ro,ddraatien,Doen renddraafjen ; to— oN , Dien rondr!rairen
op. *—, Overdenken, flepeinzen, Os . erwegen.
Revolvency, s. Gestic-lige onidraa(ll-,g,vr.
to Revortit, v. a. Weder overger,n.
Revulsion, s. Trrugwerpen, o. * -•,
de geneesk., Alv,ering der vocliten,,,,..
Revulsive , adj. in de geeee.,k_inde „47:
diVvend. *
e. ArdiVvend
c.
Rew , S. SPENSER , Rij,
zie Row.
to Reward, v. a. Weder ge ,,en , It de
plaats geven , Vergoecien. *
Beloonen ; a.) He was rewarded by a post, Hij
we, d met een'
t
2.) co—one
Ieman.4 beloonen moor.
Reward , s. Belooning, Vergeldinp,- vr.
Rewardable, adj. Bone bei,oning
- BY , Te beloonen door.
Rewarcier,, s, Belooner,,
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to Reword, v. a. Met de zelfde woorden J Rhubar!)arine, s. naam van eene stof, die
men nit raln,rber verkrilgt.
herhalen.
Rhabarbarate , adj. Met rabarber gc- Rhumb, s. in de scheepv. , ICompasstreek ,
Windstreek , Streek , vr.
lid engd.
Rhabdoloey, s. Staafjesrekening (van "Rhumb line , s. Dwarskoers , 17.3 . * - ,
Meting tier sphe, ische lijnen, yr.
NAPIE R ) , y r.
Rhabdowancy,, s. Wat.,,rzeggerif uit eene Rhyme, s, Welluidendheid , vr. * —,
Illim (in een vcrs). * —, ver, , Dichtroede , yr.
Rhapsodical, adj. Onzamenhangend, Los, sink, o. , P&eztJ, yr. * —, Rilmwoord,
o. ; fig. There is neither — nor reason ,
Rhapsodisch.
Rhapsodist, s. Schrifver van louse stuk- Er is slot nog val in.
fes , die underling geenen zamenhang to Rhyme , v. n. RUrnen. * —, Veizen
hebben. * — , Vozamelaar van stukken waken. * — , v. a., als : to— one's self
uit andere .0n-fivers, Rhapsodist, M . INTO the ladies' favour , Zich door züne
R hapsody,, s. Zamenvoeging van stukken, yerzen de gunst der dames yerwei wen.
die onderling geenen zamenhang hebben, * —, Bertfmen.
Rhymeless , adj. RUmeloos.
Rhaisodic, y r.
Rhymer, s. Rijme, , Rijmelaar , m.
Rheinberry , s. , zie Buckthorn.
Rhenish, adj. Riinsclo. *— , s. Rifnwiin, Rhymester, Rhymist , s. , z'e Rhymer.
Rhythm , s. , zie Rhythmus.
Rijnsche wsjn , in.
Rhythmical, adj. Welluidend , OvereenRuetor,, s., zie Rhetorician.
Rhetoric , s. Welsprekendheid. *—, Reds- stemmend.
Rhythmically . adv. , zie Rhythmical.
kunst , yr.
Rhetorical , adj. (Rhetorically, adv.) Rhythnins, s. Maatklank, ni.,Rhythmus,n.
Welsprekend, Met welsprekendheid, Re- Riant , adj. BURKE , Lagchend,Liefelifk.
Rib, s. Rib. * — , Houten rib , vr.,
dekanstig.
to Rhetoricate , v. n. ongebrnik. , 410 Krommer, in. * —, Rib , (bards vezel
in bladeren , enz ,) vr.
een redenaar spreken.
Rlictorication , s. ongebruik. , Spreken als to Rib , v. a. Van ribben voorzien. *—,
Als'inet ribben onigeven of insluiten.
redenaar , 0.
Rhetorician, s. Leeraar der welsprekend- Ribald, s. Liederlijk mensch , m. *—, adj.
Gemeen, Liederliik.
heid. * —, Redenaar, w.
Ribaldish, adj. bisio. HALL , Ontuchti. g ,
Rheutn , s. Zinking , y r.
Rheumatic, adj. Rhumatiee, Met zinkin- Vuile taal uitdaande.
Ribaldry , s. Voile taal, yr.
gen gekweld.
Rheumatism, s. Zinkingen, yr. meerv., Riband, s. , zie het meer gebruikelijke
Ribbon.
Rheumatismus , o.
Ribbed, adj. Met ribben, Van ribber;
Rheumy, adj. Vol zinkingen.
voorzien , Gei ibd. * —, Door ribbon inRhino, s. Geld, Splint, o.
gesloten.
Rhinoceros, s. Neushurendier, o.
Rhodites, s. naam van een' kostbaren Ribbon, s. (zijden) Lint, o. * —, scheepsw.,
Scheetgang , no., Sent, vr.
rooskleut igen s A en.
Ribbon-laver, s. zeker,, mos , Watte, yr.
Rhodium , s. naam van een victual.
Rhododendron, s. ten heester,, Rhodo- Ribbon-line, s. bust, ek van eene cent, m.
Ribbon-snake , s. Lintslang , yr.
dcndron, in.
Ribbon-weaver, s. Lintwever, tn.
Rhodomontade, zie Rodomontade.
Rhomb, s. in tie meetk., figuur vier to Ribroast, v. a. Ribbesmeer seven.
gelijke zsjdess en ongekke hocken , Rhom- Rice, s. Riist . 711 .
Rice-bird , s. Ail,tvogel, tn.
bus, tn., Ruit , vr.
Rhombic, adj. Geliik een rhombus ,Ruit- Rice-bunting , s. zeker voordcel blY het
ploegen.
vormig.
Rhomboid, s. in de tneetfr., Rhomboide, y r. Rice- bunting , s. Rijstroge: , m.
Rhomboidal, adj. De gedaante van eene Rice-cowry, s. Hzeinoot , yr.
Rice-flour, s. ROstmeel , o.
rhomboide hebbende.
Rice-paper , s. Rijstpapier, o.
Rhomboid-shaped , adj. Ruisvorno ig.
Rich, adj. Rijk.*—, Xnstbaar , Prar li: ,
Rhombspar, s. Ruitcpaath, tn.
K.oste'lik. *—, Vruchtbaar.* -- , C 3, , , Rhubarb, s. Rubarber,, yr.
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vloedig.*—, Vet, Zwaeir; I.) — IN,
Rifle in ; 2.) — WITH, Rijk bezet met.
to Rich, v. a. SHAKSP., Verriiken.
Riches, s. pl. Rijkdommen, no. meerv.
Pracht, y r., Glans, Luister,, m.,
*
Schatten, tn. meerv.
Richess, s. veroud., zie Riches.
Richly, adv., zie Rich.
Richness, s. Rijkdom , in., Rijkheid.*—,
Pracht, y r., Luister,,tn. *—, VruchtKostbaarheid, Kostelijkbaarheid. *
, Lekkerheid, yr.
heid. *
Rick, s. Milt koren of hooi , yr.
Rickets, s. pl. Engelsche ziekte, yr.,
Dubbele leden, o. meerv.
Rickety, adj. De Engelsche ziekte of de
dubbele leden hebbende; fig. Krettpcl,
Gebrekkig.
Ricochet, adj. Ricochet...
Ricture , s. Opening, vr.
Rid, F ret. veroud., zie to Ride.
to Rid, irr. v. a. Verlossen, Bevrijden.
* — , 0 pruimen. * —, Wegjagen. * —
Veel verrigten, .elfdoen; to — one's self
OF something, Zich van lets ontdoen ;
to Get — OF something, Van jets los ra
ken, Zich van jets ontdoen. Aanm. Het
out of en from, die hij nude schrijver)
voorkomen, schijnen door of meer en
meer y e; drongen to worden. Intutschen
leest men in The Outward Bound: And
so you rid yourself, as soon as you
could, from your mendicant pensionary.
Riddance, s. Verlossing , Bevrijding ;
Bey rijding van. * Oprui—FROM,
ming, yr.; to Make a clear —, ,'Iles
opruitnen.
Ridden , part. van to Ride. Aanm. Rode
is meest in gebruik.
Riddle , s. Raadsel , o.
to Riddle, v. a. Ontraadselen , 0 plossen,
Verklaren. * , v. n. Raathelachtig
sereken.
Riddle , s. Grove zees, yr.
to Riddle, v. a. Ziften.
Riddler, s. Die raadselachtig spreekt.
Riddlingly,, adv. Op eene raadselachtige wijze.
to Ride, irr. v. n. Roden; a.) to
2.) to — AT an—ABOUTRondrijle,
chor, Voor anker of Ten anker rilden ;
3.) to — BY, Voorbij rliden ; 4.) to —
FORTH , Uiro ijden ; 5 .) to — IN, Rijden
in; 6.) to — ON, a.) Voortrijden, Opritclen ; b.) Itijden op; c.) to — ON
to—OUT,
BEFORE Vooruit Tilden ;
THROUGH Rijelen
Uitr(den; 8.) to

RIDE
door; 9.) to — UPON , Rijden oto.
v. a. Rijden, Berijden. * — , Naarwillekeur behandelen, Beheerschen.
Ride, s. Rid, no. , Toertje to paard of
in een rijtuig, o. *— , Rifiveg (over
een buitengoed) , m.
Rideau, s. Hoogte ter dekkingeener stelling, yr.
Rider, s. Rijder, Berfider,, Die ?Wt.
* Paardenafregter,,Pikeur , *—,
Ingelascht blad , o.
Ridge , 5. Rug. *
Oneffene yet.hevenheid , y r. , Rug van een' betg,
enz.,
*—
Nok , y r. (ion
een huis). * Poor, (de opgewerpent aarde tusschen test voren.)*—,Rij,
reeks , yr.; A long — of mountains,
Eerie lange reeks of Rene keten van hergen.
— , Roy blinds klippen, vr.
*
pl Ridges, Verhodgde strepen in
het verhemelte der paarden y r. meery
to Ridge, v. a. Met een' rug, nok ,
enz. make;,.
to Ridge, v. a. Rimpelen , Fronsen.
Ridge-band, s. Rugriem, tn.
Ridgel, s. Half getubde ram, enz.,
Ridge-bone, s. Ruggegraatbeen, o.
Ridge . lead, s. Vorstlood , o.
Ridgeling , s., zie Ridgel.
Ridge-tile , s. Vorstpan, yr.
Ridge-washed-kersey,,s. Karsaai van wol,
die op het schaap zelf gewasschen is , o.
Ridgy, adj. Net een' steilen rug, eerie
nok, voren, en andere verlievenheden
voorzien.
Ridicule, s. Spotterni Scherts , Boer:,
(welke gelach verwekt,) yr. * —, Belagchelijkheid , y r.; to Turn into —,
Belagcheliik of Bespotteliik maken. *—,
adj. veroud., Belagchelijk.
co Ridicule, v. a. Bespotten, Belagchelijk
Ridiculer, s. Spotter, en.
Ridiculous , adj. (Ridiculously, adv.)
Bespottelijk , Belagehelijk.
Ridiculousness, s. Bespottelijkheid, Belagchelijleheid yr.
Riding, adj. Rijdende. * , s. Riders,
o. ; to Take a —, Een toertje re pan; d
of in een' wagen, enz. doers, Uit rijden
gaan, Een luchtjescheppen.*—, Kwartier, District, o.,
Riding-cap, s. Reiskap, Reismuts , yr.
Riding'-clerk, s. Klerk (een tier zes) 11,0
het kanselarif ho f, tn.
Riding cloak, s. Rijmantel, m.
Riding-coat, s. R.eiskletd, o.,jas ,m.
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Riding-habit s. Rijkleed , Rifgewaad
(eener dame), o.
Ridinghood , s. Vrouwenreismantel , m.
Riding-house, s. Rijschool, yr.
Ridingrod , s. Karwats, yr.
Ridingschool, s. Rijschool, yr.
Ridot co, s. Zang- en dans vermaak, Bal, o.
Rie, s. Rogge, yr.
Rie-bread, s. Roggenbrood , o.
Rife, adj. vetoed. of dicht. , Heerschend
(van ziekten sprekende).
Rifely,, adv. Veelvuldig, illgemeen.
Rifeness, s. van ziekten , Heersching, yr.
Riffraff, s. gemeenzaam , Uitschot. * —,
Gespuis , o.
to Rifle, v. a. Plunderen,, Berooven.
*—, Wegnemen, Rooven.
Rifle, s. Geweer met een' getrokken loop, o.,
Bus, yr. *— weleer,, Illaajjenwetsteen, m.
Rifle-barrel, s. Getrokken loop, m.
Rifle-man,c.Scherpschutter,Busschieter,m.
Rifler, s. Roover, m.
Rift, s. Splect, yr.
to Rift, v. a. Splijten. * — ,
n. Bersten , Splijten.
to Rift", v. n. Oprispen, Boeren.
Rig, s. gemeen , Los meisje, o. , Ligtekooi. * Grap , Pacts, Klucht , vr. ;
to Run a — UPON one, lemand eene
poets Bakken of een' trek spelen.
to Rig, v. a. Kleeden. * —, Toetakelen,
Van takelaadje voorzien, Tuigen , Optvigen ; I.) to — FORTH FUR, Gereed
waken of Uitrusten naar, 2.) to— OUT,
a.) Vitdossen;b.)Uitrusten; 3.) Rigged
ROUND, ABOUT , WITH , virtue, Rondom
met deugd versie, d.
Rigadoon , s. soort van dans.
Rigation , s. Watering, yr., zie Irrigation.
Rigger, s. Oiziener, Kleeder. * — ,Takelmeester , Takelaar,, m.
Rigging, s. Takelaadje, Tuigaadfe , yr.,
Touwwerk (van een schip), Want, o.
Riggish , adj. SHAKSP. ,Dartel,TVellustig.
to Riggle , v. n. Zich heen en weir bewegen, Heen en Iveer kruipen, Ineen
krimpen, (als van pijn, enz.,) zie to
Wriggle.
Right, adj. Regt, Juist, Behoorlijk ; TO , Overeenkomstig. * —, Regtmatig.
Juist,Gelijkhebbend ; You are —,
*
Opregt, Eerlijk.
Gij hebt gelijk. *
* , Echt , Waar, Niet valsch. *
Regter; The — hPn-i, De regtzrhand.
ENG. A. DUTCH DICT.
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*—, Regt, Niet krom. interj.
juist ! , Regt ! , Net zoo ! * — , adv. Regt,
juist, Naauwkeurig ,Overeenkomstig de
waarheid , Behoorlijk , Naar den regel
of de kunst. * Regt , Regtuit, In
eene regte loin ; I.) - DOWN , Regt naar
beneden ; 2. ) - ON, Regt nit ; 3.) OVER AGAINST Reg: tegenover. *
in titels , ads: — honourable , reve.
rend, zie Reverend. *— , s. Regt, Gelijk , o. ; You are in the —, Gib hebt
Regt, o. , Regtvaardigheid,
gelijk.*
yr. *—, Regt, o., Aancpraak,vr.; By
Regtschapenheid.
Van regtswege. *
Regtheid. * Regterzijde , Reg*
terhand, y r. * — , Eigendom , m., Betgene iemand van regtswege toekomt.*—,
Regt, Voorregt, o.; To rights, Regt,
In eene regte li/n; oak: Te regt, Uit
de dwaling,als: to Set people to rights,
Menschen to regt helpen; ook : Menschen
bevredigen.
to Right, v. a. Regt doen Regt vet-schaffen, Geregtigheid laten wederva.
Regtvaardigen. *
Bevre.
ren. *
digen. *
sclieepsw. , In den regten
Weder oprigten.
stand brengen. *
Zich oprigten.
v.
*
Right-drawn, adj. van een' degen, Voor
eene regtvaardige zaak getrokken.
Righteous, adj. (Righteously, adv.)
Regtvaardig, Regtschapen, Deugdzaam.
* —, Eerlijk , Biilijk.
Rigteousness ,
s. Regtvaardigheid
Deugd, yr.
Rightful, adj. (Rightfully, adv.) Regtmatig, Rettig, Eene regtmatige aanspraak hebbende. *—, Juist,
Regtvaardig.
Rightfulness, s. Opregtheid, yr.
Rightly , adv., zie R ight , adj.
Ri ghtness , s.Juistheid.*—,RegtheitioT.
Rigid, adj. Stiff, Onbuigbaar. * —,Ge.
streng, Streng , Onbuigzaam, Hard,
Wreed.*—, Streng,Stipt ,Naauwgezet.
Rigidity, s. Stiffheid. * Gestrengheld , yr.
Rigidly , adv., zie Rigid.
Rigidness, s. Stiffheid. * —, Hardheid.
* , Stiptheid , yr.
Riglet s.
drukk. , Spaatsie , yr., zi,
Reglet.
Rigmarole, s.lJdel gecnap , o., Woorden
zonder zin, o. meery.
Rigol , S. SHAKSP., Kroon, yr., Ci/ kel , m.
4S
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Rigor, s. in do genecsk, Rifling,
vering, yr.
Rigorous, adj. (Rigorously, adv.) Gestreng , Hard. * , Naauwkeurig ,
Naauwgezet.
Rigour, s. Gestrengheid, Hardheid ftgens anderen. * —,Gectrengheid,StiptNaauwgezetheid
heid van leven. *
froede, Drift,
1Vaauwkeurigheid. *
yr.
Hardheid,
Vastheid,
yr. *
Rigorousness, s. Strengh eid , Hardheid.
Naauwgezetheid, yr.
*
Rigsie, s., zie Ridgel.
Rill, s. Beekje, o.
to Rill, v. n. I'lieten, Loopen; to
Afvloeilen, Nedervloeiien.
-DOWN,
Billet, s. DRAYTON , Klein beekje, o.
Rand,
in.
*
—,
hetgene
lets
anRim, s.
tlers omringt, incluit, of invat, als:
The rim of spectacles, De veéren van

brillen.

Rime, s. Rem, Rep,
to Rime, v. n. Rijpen.
Rime, zie Rhyme.
Rime, s. BROWN, Spleet , Holligheid, yr.
Ritnous, adj. in de plantk., Spletig.
Rimple, s. Rimpel, m., Plooi , yr.
to Rimple, v. a. bronsen, Rimpelen,
Rimpling, s. , zie Undulation.
Rimy, adj. pa r ijrn of rep.
Rind, s. Bast, Schil , Korst , yr.
to Rind, v. a. weinig gebruik., Schillen.
Rinded, adj. in comp. Met eene schil
of bast.
Ring, s. Ring, m. Loopbaan, vr.
*— , Kring (van men.,chen). * —,Cirkelvormige loop, vs.
to Ring, v. a. Omringen.* — , Met eon'
ring of Met ringen voolzien. * Een'
ring door den none steken; a.) Ringed
ABOUT WITH, Geheel omringoi van; 2.)
v. n.
to— WITH , Beringen met,. *
Een' ring of kring vorm,e:.
to Ring, irr. v. a. Luiien, Luiden, Trekken aan; ) to , Inschellen ,Binnen schellen ; 2.) to — OUT, Uitschet,
v. n. Lueen, Luiden, Kiln'
ken, Bellen, Schellen. * Luijen ;
fig. Klinken, Weergalmen ; to— WITH,
a.) Klieoken van; b.) Weergalmen van;
c.) Tuiten van.
KlokRing, s. Gelui, Geklink. *
kenspet, o.
Ringbolt , s. Ringhout,
Ringbone, s. Bovenbeen (van eon paard;,
Ringbeen, Overbcen, o.
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R.ingdove, s. R:ngelduif; yr.
Ringer, s. Klokkenluider.* —, Beller, m.
Ringfinger, s. Ringvinger,,
Ringflower, s. Ringelbloem , yr.
to Ringlead, irr. v. a. Geleiden.
Ringleader , s. veroud., Voordanser.*—,
thaws, fig. Beihamel ,
Ringlet , s. Ringetje. *
, Haarlok ,
Krul, yr.
Ringousel, s. Ringmerle , yr.
Ring-pigeon, s. Ringdus:f„ yr.
Ring-plate, s. Zorgketting ,
Ring-rope, s. Touwstopper, m.
Ringstreaked,adj.Met randg /14;r/de strepen.
Ringtail, s. Ringelvalk, m. *
een
giekzeil.
Ringtail-boom , s. Broodwinderspier,
Ringtail sail, s. Broodwinder,, ns.
Ring-thimble, s. Ring, Sllijdersring,Naeli.
ring, Open vingerlioed, vs.
Ringworm, s. Dauwworm ,
to Rinse, v. a. Spoelen, Clitspoelen. *—,
Wass ch en.
Rinser, s. Spoeler, tn.
Riot , s. Luidruchtige vro;feleheld,Ongebondenheid , y r.; to Run —, Zuipen en
tieren ; to Run — upon a thing, In jets
cngebonden to werk gaan. Oproer,
o., Opstand, m.
to Riot , v. n. Luidruchtige vroligheid
of Ongebondenheid aanrigten, Zwelgen,
Zuipen, Tieren. * —, Oproerig zen.
* —, Een' opstand of oproer verwekken; I.) to — IN, Zwelgen of Zich baden in ; a. ) to — ON, Zich vergasten
aan.
Rioter, s, Ongebonden mensch, Zwelger,
Zuiper. *
Opsoermaker,
Riotise, S. SP ''.NSER Losbandigheid, yr.
Riotous, adj. (Riotously, adv.) SP E NSER Ongebonden, Losbandig, Zwelgend.
*
thaws, Oproerig.
Riotousness, s. Ongebondenheid. *
,
Oproerigheid, vr.
to Rip, v. a. Open scheuren, Opreten;
a.) to — FRom, a.) Rukken, Risten oj
Scheuren nit; b.) Snijden nit; 2.) toOFF , a.) ilfrukken ; b.) Afrukken of
fscheuren (van); 3.) to — OPEN, a.)
4
Open scheuren; b.) Losternen; 4.) to
- OUT or , Uitrukken , Rukken nit ;
5.) to —UP, a.) Opbreken, Opnemen;
b.) Open scheuren,Vernielen; c.) Open.
baron , Ann den dag brengen; fig. to
- UP an old sore, Eene oude wonde open
scheuren.
Rip ,s. Spleting ,Scheuring., Scheur. *---,
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RISE
Vischmand, yr. * —, lets van geene tot ; b.) Zich yerheffen tot;c.) The tears
waarde , o. , Prul , vr.
rose TO her eyes, De tranen kwamen
Ripe ,‘ adj. Rijp. * — Tot het gebruik Naar in de oogen; as.) to — u p , a.)
geschikt ; prow. Soon — , soon rotten, Opstaan (voor iernand, To one); b.)
Vroeg p, vroeg rot, yroegwijs,vroeg Opstaan (voor iernand tegen een' yija 11 d,
Zot; I.) — FOR , Rijp voor; 2.) — TO
FOR one AGAINST an enemy); c.) Opeat, Rijp genoeg om gegeten to worden. staan (ten stride, TO battle); 12.) He
to Ripe, v. a. & n. veroud., zie to Ripen. rose UPON his legs, Ho kwam op de
Ripely, adv. Rijpelifk.
been ; 13.) to — WITH the sun, Met
to Ripen , v. a. Rijp maken , Tot rijp- ( den opgang van) de zoos het bed verheid brengen; to — INTO , Doen rijpen laten of opstaan.
tot:
v. n. Rifpen, Rijp worden.
Opstifgen , OpRise , s. Opstaan. *
Ripeness , s. Rijpheid.* —,Geschiktheid klimmen, o. *
Hoogte. * —, Verhevoor het gebruik, yr,
vene plants, yr. * , Opgang, m.,0pRiphean , adj. van zekere Noord-dziat. gaan , ( als van de zon,) o. *
Toe•
bergen, Besneeuwd, Sneeuw...
nettling, Vermeerdering. * , VergrooRiper, s. veroud. , Vischdrager,, tn.
ling , Rijzing , Wassing *—, OorRipper, s. Openscheurder, m.
sprong, tn. * , Vet-1471,g , Verster.
Ripping-chisel, s. Steekbeitel, m.
king, (ale van een geluid ,) yr.
to Ripple, v. n.Kabbelen,Krullen.*—, Risers, part. van to Rise.
v. a. Doen krullen.
lUser, s. Die opstaat ; An early —, IeRipple, s. Kabbeling , Krulling , yr.
mand, die vroeg opstaat.
Ripple , s. Repel, Vlasrepel, m.
Risibility, s. Vermogen om to lagchen,
to Ripple, v. a. Repelen.
Lagchen , 0.
Rippling, s. Kabbelen , Gekabbel , o.
Rissole, adj. Kunnende lagchen ; to Be
Riptowel , s. weleer, Oogstmaal, (na —, Kunnen lagchen, Het vermogen hebhet inhalen van het koren des land- ben om to lagchen. * BelagcheliTh
beers ,) o.
Bespottelilk.
to Rise, irr. v. n. Opstaan. *— , Op- Rising, s. Rijzen. *
Opstaan. * —
groeifen , Opkomen, Wassen. * —, Op- 0 pgaan. * —, Gezwel , o. * — ,Opstand,
komen , Opklimmen , Zich verheffen. *—,
* —, Opstanding , sir.
.Rijzen Wassen. * — Opstijgen, Op- Risk , s. Waagspel , o., Kans y r., Gekltmmen. * — , Opgaan, Opkomen. *—, y aar,, 0.
Ontstaan, Zich verheffen, Zich vertoo- to 'Risk , v. a. Wagen.
Zich wager;
nen , Zich opdoen. * —, Het beleg op- aan iets.
breken. * , Voortkomen , Voortspz ui- Risker , s. Wager, m.
ten. *
Aanvallen. *— , Toenemen, Rite, s. Plegtigheid, y r., Gebruik ,
Meer aanzien verkrijgen. Rifzen,
Kerkgebruik , o.
Duurder worden. * — ,Toenemen, Beter Ritornello, s. Koor, Ritornel , o.
worden. ''--, Zijnen still verheffen of Ritual, adj. Overeenkomstig de kerkeverfraaijen. * Opstaan (van de doo- lijke gebruiken, of godsdienstige instelden); 1.) to— ABOVE, Zich verheffen lingen. *
s. ook , dat de kerkellike
boven, Rifzen boven; 2.) to — AGAIN
gebruiken of godsdienstige insteilingen
Weder opstaan (van de dooden); 3.) CO bevat , o.
— AGAINST, Opstaan tegen, Zich ver- Ritualist, s. Iemand, die zeer ervaren
heifen of verzetten tegen; 4.) to — A- is in de plegtigheden der kerk; ook : Die
MONG, Ontstaap of Opstaan onder; 5.) daarvan een voorstander is.
to By Ontstaan door ;6..) tO —FR.0111, Ritually, adv. Plegtig.
a.) Opstaan van, nit ; b.) Ontstaan of Rivage , s. SHAKSP., ale Shore.
Voortspruiten nit ; C.) It arose FROM Rival, s. Mededinger. --, MedeminOUT the rock, Het ontsproot nit de rots; naar,, IYIedeminnares , yr. ; a.)
7.) to — IN , a.) Opstaan in; to — IN
—FOR
the crown, Mededinger Haar de
arms, De wapens oratten; b.) Opgaan kroon ; 2.) — IN love, Medeminnaar.
in ; c.) Ontstaan in, Ziltz' oorsprong * —, adj._ Wedifverend, 111ededingend,
Naoiverig.
hebben in; d.) Oprilzen in ; 8.) to
to Rival, v. a. Mededingen, Tegenwer—OUTof,
Opstaan nit; 9.) to — ON, Op, Naliveren, lemand trachten
gaan over ; 10. ) to — TO, a.) Ryzen ken,
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v. n. SHAKSP.,Nedete evenaren. *
dingers of Medeminnaars zijn.
s. SHAKSP. zie Rivalry.
Rivalry, s. Mededinging. * —, Mede•
vrijerij, yr.
Rivalship , s. Mededinging,vr.,Naijver,
tn. * , Medevrijerij, yr.
to Rive, irr. v. a. & n. Splijten ; i.)to
— IN two , In tweeen spliften ; 2.) Riven WITH thunder, Door den bliksem
vaneen gespleten.
to Rivel, v. a. Rimpelen; Rivelled UP
WITH heat, Door de hitte ineen gekrompen.
Rivel, s. Rimiel , m.
Riveling, s. Rimpelen, o. —, Rimpels , on. meerv.
Riven , part. van to Rive.
River, s. Splijter, Klover ,
River, s. Rivier,, yr.
River-dragon, s. Krokodil , tn. * —,
MILTON, Koning van Egypte, m.
Riveret , s. URAYTON, zie Rivulet.
River-god, s. Riviet-god, tn.
River-horse, s. Rivierpaard o.
River-water, s. Rivierwater, o.
River-weed, s. Eendenkroos, o.
Rivet, s. Klinfrnagel , m.
to Rivet, v. a. Met klinknagels vast
maken. * —, Vast maken, Vast klinken,
Bevestigen; fig. Inprenten. * Omklinken; I.) tO - BETWEEN, Bevestigen tusschen ; 2.) to — IN , a.) Vast
klinken in; b.) Prenten in; 3.) to INTO Vestigen of Bevestigen in; 4.) to
— °N , Bevestigen op; 5.) to — To, Bevestigen of Hechten aan.
Rivulet, s. Riviertje, o.
Rixation, S. COCKERAM , Twist, Strfd,
Oneenigheid, yr.
Rixdollar, s. Rijksdaalder,, vs.
Roach, s. scheepsw. Uitgeliing (van een
zeil), yr.
Roach, s. Poorn , yr.; As sound as a
—, Zoo gezond als een visch.
Roach-leech, s. Mastlijk (van ten gal:
felzeil), yr.
Road, s. Weg , Rilweg , m. *—, Reede
(voor schepen), yr. *— , Inval m.
* , Reis , y r.; to Be on the --, Op
reis zijn. * -- Dagreize, vr. *—,
Reizen , o.
Roadstead, s. "Inkerplaats , yr.
Roadster, s. Reispaard. * •---, Schip op
de reede of voor anker, o.
Roadway, 6. SHAKSP., zie Road.
to Roam, v. n. Zwerven; a.) to— ABOUT',

a.) Rondzwerven ; b.) Zwerven door ;
2.) to - ABROAD , Omdolen, Rondzwery en ; 3.) to — AMONG, Zwerven tusschen , door ; 4. ) to-ROUND the world,
De wereld rondzwerven doorzwerven ;
5.) to — THROUGH, Zwerven door, Doorv. a. Doorzwerven.
zwerven. *
Roam, s. Zwerven, o.
Roamer , s. Zwerver,,
Roaming , s. Zwerven , o.
Roan, adj. Bruin gespikkeld , Roodachtig
grijs.
to Roar, v. n. Brullen. * —, Kermen,
Loeijen,Huilen.
Schreeuwen. *
Bruisen. * Kraken ; I.) to--AWAY,
Uitschreeuwen, Schreeuwend verkondi.
gen; 2.) to — OUT, Het uitschreesnven
(van, for); 3.) to — UPON, Toebruilen,
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Aanbrullen.

Roar, s. Gebrul. * — , Gekerm , Geschreeuw. *—, Gelach , Geschreeuw,,
Geloei, Gehuil. * — ,
Geschater. *
Geraas, Gekraak , GeBruisen. *
laid, o.
Roarer, s. Schreeuwer, m.
Roaring, s., zie Roar.
Roary, adj. Bedauwd, zie Rory.
Roosten.
to Roast , v. a. Braden. *
Zeer beet maken; fig. fam. Ten
*
Coon stellen, Uitjeuwen.
Roast, adj. Gebraden; —beef, Rundergebraad , o.; — meat, Gebraden vleesch;
fig. fam. to Cry—meat, Zich (inzond.
op vrouwengunst) beroemen. * — ,s. Gebrand, o.; fig. to Rule the—, Ilet bevel voeren.
Speenvar*
Roaster, s. Bender,
weleer, Braadrooster, m.
ken , o. *
Rob, s. Siroop van vruchten, yr.
to Rob, v. a. Berooven , Bestelen, Plunderen, Afzetten ; prov. to—Peter to
pay Paul, Van den eenen leenen om
den anderen te hetalen. * Bevrijden,
Verlossen. *—, Steles, Wegnemen, Rooyen ; a.) to--a thing FROM one, lets
van iemand rooven ; 2.) to — one OF a
thing , lemand van iets berooven.
Robber, s. Roover, Dief,
Robbery, s. Rooverij, vr., Diefstal,
Robbins, s. pl. Rabanden, m. meerv.
Robe s. Tabbaard, Staatsmantel, in. ;
Gentlemen of the long—, Heeren van
den tabbaard, Raadsheeren; Master of
the robes, Karnerheer, die het opzigt
over de kleeding heeft.
to Robe, v. a. Met den tabbaard kleeden fig. Kleeden ; to IN , Kleeden in.

ROBE

Robert, s. eene plant, zie Stork-bill.
Rohertine, s. Roberti/71, (monnik eener
orde, welke in 1137 door ROBERT FLOWER ingesteld word,) m.
Roberts-man , s. Stoute, onbeschaamde
roover, (dos genoemd near zekeren RoBIN HOOD, een' beruchten roover,) m.
Robin, s. een vogeltje , Roodborstje, o.
Robin-good-fellow, s. , zie Puck , Fairy.
Robin Hood, s. eigennaam van een'outlaw,, die wegens zone stoute daden eene
groote vermaardheid heeft gekregen;
prov. Many talk of— who never shot
in his bow, Het zijn niet alle koks, die
lange messen dragon.
Robin-redbreast, zie Robin, Ruddock.
Roborant, adj. Versterkend. (king ,vr.
Roboration , s. weinig gebruik. , VersterRoborean, Ruboreous , adj. weinig gebr.,
Eiken.
Sterk. *
Robust, adj. Sterk, Gespierd. * —,Onstuimig. * —, Zwaar,, Dat sterkte vereischt.
Robustious , adj. (Robus r iously, adv.)
boert. of met veracht., Stork.
Robustiousness , s. boert, of mat veracht.,
Sterkte , yr.
Robustness, s. Sterkte , yr.
Roc, s. naam van een' gewaanden vogel
in het oo,sten, Roc, tn.
Rocambole, s. Spaansche knoflook , o.
Roche-alum, s. .Rotsaluin , vr.,zie Rochalum.
Rochet , s. Bovenkoorkleed van eenen
priester,, o. * —, naam van een' visch,
zie Piper.
Rock, s. weleer,, Spil , Konkel, yr.
Rock, s. Rots, Kap. * —, in den bibel,
Bescherming , Burgt, yr.
to Rock , v. a. Schommelen, Schudden.
Wiegen. * —, Bedaren , Stillen.
*
* —, v. n. Slingeren, Bengelen.
Rock-alum, m. Rotsaluin, m.
Rock-cress, s. Steenkets , yr.
Rock-crystal, s. Bergkristal , o.
Rock-doe, s. Gems, yr.
Rocker, s. Wieger nt.
Rocket , s. Vuurptfi, m., Raket, yr.
Rocket, s. Rakette, yr.
Rock-fish, s. Zeegi ondel m.
Rockiness, s. Rotsachtigheid, yr.
Rocking, s. Schommelen, o.
Rockless , adj. Zonder klippen of rotsen.
Rock-milk, s. Bergmelk , vr.
Rock.moss , s. Rotsmos , o.
Rock-oil, s. Bergolie, vr.
vr.
Ruck pigeon, s.

ROCK
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Rock-ray, s. Steenroch, m.
Rock-rose, s. Steenroos , yr.
Rock-ruby , s. zekere robijn, die met vi.
olet gemengd is.
Rock-salt , s. Bergzout , Steenzout, o.
Rock shell, s. Klipschelvisch, m.
Rock-wood, s. Houtasbest, m.
(Hard.
Rock-work, s. Grotwerk , o.
Rocky adj. Rotsachtig. , Klippig; fig.
Rod, s. Gaarde, yr. , Teentje, o. * ,
Commandostaf, Schepter,, m.*—, Roede.
* , Meetroede ; van Kier: Roede,
(d. i. 5'1, yard). * — , Geeselroede „
Roede, y r.; The black —, De zwarte
roede, De staf van den deurwaarder van
het hoogerhuis; ook :Deze deurwaarder
zelf, in plaats van : Usher of the black
—, Deurwaarder van de zwarte roede.
Rode, pres. van to Ride.
Rode, zie Rood.
Rod-horse , s. Disselpaard, o.
Rod-net, s. Kleefgaren , (cm snippen enz.
to vangen,) o.
Rodomont, s. veroud., Snoever.*—, adj.
veroud., Snoevend, Pogchend.
Rodomontade, s. Snoeverij, vr.
to Rodomontade , v. n. Snoeven, Pogchen,
(even als RCDOMONTE een held bij
ARIosTo).
Rodomontado, s., zie Rodomontade.
Rodomontador, s. Snoever, m.
Rod-shaped, adj. Roedevormig.
Roe , s. Ree. * , Hinde, vr.
Roe, s. Vischzaad, o. ; Soft— , Melk ,
yr.; Hard —, Knit, Yr.
Roe-buck, s. Reebok, tn.
Roe-calf, s. .Reekalf, o.
Roe-stone, s. zeker tnineraal , dat Haar
vischkuit gelijke Kuitsteen, m.
Rogation, s. Bede, yr.
Rogation-days, s. pl. Manning ,Dingsdag en Woensdag van de hemelvaattsweek , Kruisdagen, m. meerv.
Rogation-week , s. Hemelvaarrsweek,
Tweede week voor Pinkster, Kruisweek , yr.
Rogue, s. Lan dlooper Bedelaar, S chooiScl2urk , Schobbejak , Fielt ,
jer. *
woord van liefkozing ,
Guit, m. *
Guitje, o. , Guit, Schelm. * —, Spotvo.
, Spotgel, Schalk, in.; to Play the
ten, Scheresen.
to Rogue , v. n. veroud., Rondloopen,
Rondzwerven. * Guiterif aanrigten,
Schertsen; to-AWAY, Wegzwerven.*—,
v. a. als : to — one OFF , lemma inch, lig den mantel uitvegen.

ROGU
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Rogue-house, s. weiniggebruik., Tuchthuis , o.
Roguery , s. Landlooperij. * — , Schurkerij, Schelmetij. * — , Guiterij,Schalkerij, yr.
Rogueship, s. Schelmschheid, Gesteldheid eens landloopers of schurks, yr.
Roguish, adj. (Roguishly, adv.) Rondloopend, Zwervend. * —,Schurkachtig,
Bedriegelijk, Snood. * — , Schalksch,
Spotachtig.
Roguishness, s. Schurkachtigheid. * —,
Schalkachtigheid, yr.
Roguy, adj. L ' EST RANGE , Schurkachtig.
* — 5 Schalkachtig.
Roin, S. CHAUCER , Schurft, yr. en o.
Roint, zie Aroynt.
to Roist, v. n. veroud., zie to Roister.
to Roister, v. n. Razes, Tieren, Geweld maken , Den bans spelen.
Roister, s. Levenmaker,, m.
Roisterly, adj. veroud., Teugelloos.
to Roll, v. a. Rollen, Wentelen. * —,
Inrollen, Ornrollen, Inwikkelen. * —,
Met eene rol gelijk makers ; I.) to AWAY , Wegrollen; 2.) to — OFF, Wegrollen, Ter zijde rollen; 3.) to —
THROUGH , Rollen door; 4.) to — UP ,
Oprollen (tot, into'.. * —, v. n. Rollers.
* — , Slingeren ; I.) to - ABOUT,
a.) Rollen om ; b.) Rollers over; 2.) to
- ALONG , a.) Rollen langs ;b.)Voortrollen; 3.) to - AWAY, a.) Wegrollen;
b.) Verdwijnen (voor, from); 4.) to —
DOWN, a.) Nederrollen ; b.) Rollen
tangs; 5.) to — IN, Rollen in; fig. to
-.--- IN money, Zich in overvloed batten.
Roll , s. Rollen , Wentelen, o. *—,Rol,
yr. *- — , Geschrift, Both , o., Rol, yr.
*—, Strigebout , m. * — , Register,
o., Lijst , Naamrol, y r. * —, Brodie,
Kadetje, o. *—, Iloofdwrong , Draagwrong , vr. * —, Valhoed , m. *—, ()orkonde, Yr.; Master of the rolls, Gra:Xer
(bij het Eng. kanselarijgeregt), in.* —
jaarboek , Gedenkschrift, o. * —, Rol=
fel , in.
Roll-brimstone, s. Zwavel in rollen of
pijpen, Pijpzwayel, yr.
Roller, s. Rol. * — , Rol , Com Paden
efren to maken,) yr., Roliblok , o. *—,
Valhoed. * — . Zwaclstel, Rand,m.*—,
scheepsw., Kabelsringrol, yr.
Roller-buckle, s. Rolgesp , in.
(m.
Rolling-board, s. Rolplank, yr.
Rolling-hitch, s. scheepsw., Kattestaart,
Rolling-mills, s. pl. Walswerk, o.

ROLL
Rolling-pin, s. bijpasteibakk,, Rolstok,m.
Rolling-press, s. Drukpers , out figuren
op stollen to drukken, Rolpers , yr.
Rolling-tackle , s. Stoottalie , yr.
Rolly-pooly,, s. soort van balspel.
Romage , s., zie Rummage.
Romaic, s. Romaisch, Hedendaagsche
Grieksch, o.
Roman, adj. Romeinsch. * --, , Roomsch.
* —, s. Romein. *—, Inwoner van Ro•
me, m.
Romance, s. Inidergeschiedenis nit de
middeleeuwen , y r. * —, Roman , sn.,
Verdicht verhaal; van bier: Verdichtsel,o.
* — , Leugen , Verziering, yr.
to Romance, v. n. Verdschtselen waken
of yertellen , Lieges.
Romancer, s. Romanschrilver. *—, Lengenaar,, in.
Romancy, adj. veroud., zie Romantic.
Romanesque, s. Languedocsch, o.
Romanism , s. Roomsche leer, yr.
Romanist , s. Roomsche ., in.
CO Romanize , v. a. Romeinsch waken ,
Latiniseren. * —, Roomsch maken.*---,
v. n. De Rorneinen navolgen.
Romansh, s. Taal der Graauwbunderlanders , yr.
Romantic, Romantical, adj. (Romantically, adv.) Ale een roman, Romanachtig. * — , Verdicht, Onwaarschijnl)k. * —, Romanesk.
Romepenny, Romescot , ziePeter-pence.
Romish, adj. Roomsch.
Romist , zie Romanist.
Romp, s. Wild meisje , o., Wilde kraal,
yr. * —, Wild spat , o.
to Romp, v. n. Wilde of Luidruchtige
spelen spelen.
Rompish, adj, Wild, Peel van woeste
spelen houdende.
Rompishness, s. Wildheid, vr.
Rondeau , s. soort van oud dichtstuk,
Rondeau, o. * —, zie Rondo.
Rondle , s. Ronde mason ofkolf , yr.
Rondo, s. in de toonk., Rondeau, o.
Rondure, S. SHAKSP., Rood, o., Cirkel , m.
Rong, pret. & part. veroud., zie to
Ring.
n , S. SHAKSP., Dikke vettevrouw,
R
Iffokkel , yr.
Ront, s Dier,, dat niet de gewone grootte
bereikt , o. zie Runt.
Rood, s. y ierde van eenen acre. * — ,
Roede, (I6'h Engelsche voet,) y r., zie
Rod.

ROOD
Rood, s. Kruis (met Christus er aan ,
met Maria en Johannes daar naast ), o.
Rooclloft, s. Kruisgalerii , yr.
Roof, s. Dale. * ,
o. , Zoldering , yr. *—, Verhemeite ,
Gehemelte , o.
to Roof, v. a. Met een dale bedekken.
* —, Under dale brengen.
Roofing, s. Dakwerk , o.
Roofless, adj. Zonder dale. * ,Zontler
huisvesting.
Roof-tile , s. Dakpan , yr.
Roof work, s. Dakwerk , o.
Roofy, adj. DRYDEN , Met een dak.
Rook , s. Kauw,, yr. * , B edri e ger, vo.
to Rook, v. n. & a. Bedriegen , Afzetten ; 1.) to — AT a game, In een spel
bedriegen ; a.) to — UPON (ON) , Bedrog plegen aan, omtrent.
Rook, s. in het schaaksp., Kasteel , o.
to Rook, v. n., zie to Castle.
Rookery , s. Kauwenvlugt , yr. * , gemeen , Dievenhol , Hoerenkot , o.
Rooky, adj. SHAKSP., Vol kauwen.
CeleRoom, s. Ruimte , Plaats. *
genhei d. * Mogelifke vergunning, Mageliikheid, y r.; is there no—for pardon ?,
Is er geene mogelo:Ikheid tot, hoop op,
vergifienis? * , Kamer , vr.,Verts ek,
0. *— , veroud., zie Office.
Roomage, S. WOTTON, Ruinote , Yr.
Roomful , adj. Ruirn.
Roominess , s. Ruimheid , yr.
Roomy, adj. RtliM.
Roost, s. Rek ,(waarop hoenders en ander gevogelte slaapt). * .Slapen, o.
to Roost, v. n. Op het rek zitten , Slapen; to—UPON a bough, Op een' tale
zitten (te slapen).
Root, s. Wortel. * — , Oorsprong. * —,
Starnyader, m. * —, Stanowoord , Woo-, Vast yerbliff, o.
telwoord. *
Indruk,
to Root , v. n. Wortel schieten , /Tortekn , Trottel rotten ; to — UPON, Wortelen in. *—, Wroeten, gelijk de varkens,
mollen, enz. does ; fig. Indruk waken.
* — v. a. Doen iuwortelen , Diep in de
aarde plaatsen ; fig. [ups enters, Op het
gemoed drukken. * Uitroeijen, Verdelgen; I.) to — FROM, Rseosen uit ,
Rukken ust ; 2.) Rooted IN the heart,
In het hart geworteld ; to — one's self
IN In wortelen; 3.) to — OUT , a.)Uit.
roeijen; b.) Verdelgen ; 4.) to — OUT
of , a.) Roeijen rat; b.) Verbannen nit;
$.) to—up, a.)Uitroefjen0.)Verdelgen.
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Root-bound, adj. Ingeworteld.
Root-built, adj. Van wortelen gebouwd.
Rooted, adj. ( Rootedly,, adv.)Ingeworteld , Diep, Vast, Grondi,.
Rooter, s. Ustrotti er,, Vert elger ,
Root-house, s. Van wortelen gebouwd
huis , o.
Root-leaf, s. Wortelblad , o.
Rootlet, s. Wortelvezel, tn.
Root-peduncle, s. Bloemsteel nit den WM,tel , 712.
Ropalic, adj. Knodsvormig.
Rope, s. Touw,, o., Koolid , yr., Reep ,
m.; fig. to Be upon the high— , Pralen , Pogchen , Snoeven. * — , Rust, yr.,
als : A — of enions, Eene rise uijen.
* —, pl. Ropes , Ingewand (van vogelen), o.
to Rope , v. n. Kley erig zijn.
Rope-band, s. Raband,
Rope-bears, s. pl. Voetmatten van nude
touwen, yr. roeerv.
Rope-dancer, s. Koordendanser, tn.
Rope-girt, adj. Met een touw otngord.
Rope-ladder, s. Touwladder,, yr.
Rope-maker , s. Touwslager,, m.
Rope-making, s. Touwslaan, o.
Rope-mats, zie Rope-bears.
Rope-ripe, adj. Ro:IP roar de galg.
Ropery,, s. Lijnbaan; fig. Schurkerij, yr.
Rope-top, .s. scheepsw., Hoofd , o.
Rope-trick, s. Schurkerif , yr.
Rope-walk, zie Rope yard.
Rope-weed, s. Akkerwinae, yr.
(yr.
Rope-yard, s. Lipobaan , yr.
Ropiness, s. Lifinigheid , Kleverigheid ,
Ropy, adj. Li/wig , Kleverig.
Roquelaure, s. Ott, /deed, o.,
Roral, adj. GREEN, 1754, zie Dewy.
Roration , s. ongebruik., Damen , o.
Rorid, adj. GRANGER, I620, Dauwig,
Bedauwd.
Roriferous , adj. Damend, Dam beengend.
Rorifluent, adj. Van dam vloeijend.
Rory, adj. FAIRFAX , 16'0, zie Dewy.
Rosary , s. Razenbed, o. , Rozengaal d.
* , Rozekrans ,
Roscid, adj. BACON, Vol dauw, Bedauwd.
Rose, s. eene bekende bloom, Roos, yr ;
fig. to Speak under the — , Ira ver.
trouwen of Onder de coos spreken; to
Pluck a—, (wordt gezegd van de y rouwen , die , wanneer de natuor hoar noodzaakt ow het gezelschap to verlaten ,
sours terug keeren met eene rods of andere bloom , em den schion to geven

60

ROSE

of zij daarom waren uitgegaan,) Eene
roos plukken.
ezie to Rise.
Rose pret.,
Roseal, adj. CRASHAW zie Rosy.
Roseate, adj. Vol rozen. *
Blozend,
eene roos.
Rosebay, s. Oleander,
Rose-bud, m. Rozenknop , tn.
Rose-bush, s. Rozenstruik , m.
Rose-cake, s. Rozekoek , m.
Rose-campion, s. Nigelle, Bolder, yr.
Rose-chaffer, s. Goudkever,
Rose-chestnut,. s. Kactanjeroos , yr.
Rose-copper, s. Rozenkoper,, o.
Rosed, adj. SHAKSP., .R.00skleurig.
Rose-diamond, s. Rozensteen, m. (m.mrv.
Rose-galls, s. pl. Weepeldotenknoppen,
Rose-garlic, s. Rozelook , o.
Rose-knot, s. scheepsw.,Turksche
Rose-lake, s. Rozelak, o.
Rose-laurel, s., zie Rosebay.
Rose-lupine ,s. Lupine, yr.
Rose-mallow, s. Roosmalow,, yr.
Rosemary, s. Rozemarin
Rose-noble, s. nude Engelsche mint van
i6 Eng. Shill., Rozenobel, no.
Rose-quarz, s. Melkkwarts, a.
Rose-root, s. Huislook, o.
Rose-stone, s. Rozesteen
Roset, s. veroud., zie Rosette.
Rosette, s. Roosje, o , Rozet, yr.
Rose-vinegar, s. Rozenazijn, m.
Rose-water, s. Pozewater, o.
Rose-wood, s. Rozenhout , o.
Rosicrucian , s. Rozenkruiser, tn. *
adj. Van de Rozenlet uisers.
Rosier, s. SPENSER. Rozenbosch,
Rosin, s. Hars , o.
to Rosin , v. a. Met hare bestrijken.
Rosiness, s. Rozeroode kleur, Blozendheld, Frischheid, yr.
Rosiny,, adj. Harsachtig.
Rosland, s. Heidegrond, tn.
Russel, S. Mullig land, o.
Roscel , s. in de plantk., Snaveltje, o.
Roster, s. Rooster (voor de Itetlezaamheden der krijgslieden), m.
Rostrated, adj. Met een' (scheeps) snavel. *
Snavelvoimig.
Rostrum , s. Neb (van een' vogel), yr.
*
Snavel (van een m. * — ,
Spreekgestoelte (der redenaars), o.*—,
bid scheik., Pup (van een' distilleerke•
tel). * —, bijwondheel., Kromme schaar,
om wonden te verwiiden, yr.
Rosy, adj. Ale eene roos Blozend, Rood,
jeugdig , Gezond , is ch.

ROT
to Rot, irr. v. n. Rotten, Verrotten.
*—, v. a. Doen verrotten, Oplossen;
to — WITH rain, Door den regen doers
verrotten.
Rot , p. bij schapen , Gelligheid. *
Verrotting , yr.
Rota, s. zeker geregt te Rome. * —, in
het midden tier 17. eeuw , naam eener
staatkundige club.
Rotary, adj. Draaijend Rondgaand.
Rotated, adj. Rondgedraaid.
Rotation , s. Ronddraaijing, yr. *
Arwisseling , Beuttwisseling; By — ,
Naar de raj al, leder op zijne beurt.
Rotative , adj. Ronddraaljend.
Rotato-plane , adj. in de ptantk., Radvormig vlak.
Rotator, s. hetgene eene ronddraaiing
ver000rzaakt , .Ronddraaijer,
Ronddraaijen,
Rote, s. Leer, yr. *
Door
Herhalen, o.; van hier: By
gedurige herhaling, Door routine.
to Rote , v. n. weinig gebrttik., Op
ne beurt aftreden. *
v. a. SHAKSP.,
Door routine leeren.
Rotgut, s. gemeen , Slecht bier, verschaald of zuur bier, 0.
Rother, adj. veroud., zie Bovine.
Bother, s. verbasterd van Rudder.
Rocher-nails, s. pl. bzj scheepstimmel 1.,
Roerspijkers, tn. tneerv.
Rotten, adj. Perrot, Stinkend, Vuil.
Perrot, Vermolmd; fig. A man —
*
at the core, Een man, die van binnen
niet zuiver is.
Rottenness , s. Verrotheid Bedorvenheld, yr.
Rotten-stone, s. Tripe?, m.
Rosula, s.- Knieschijf, vr.
Rotund, adj. Rond.
Rotundirolious, adj. Rondbladig.
Rotundity, s. Rondheid, yr.
Rotundo, s. Rond gebouw, o.
Roué, tn. Hoerendop , Roue, tn.
Rouge, adj. Rood. *
s. Roode verve,
y r., Blanketsel, o.
to Rouge ,
n. Zich blanketten. *— ,
v. a. Blanketten.
Rough, adj. Ruw. * —, van een geluid,
Hard, Onaangenaam. * voor den
Smaak , Wrang ; a.)— IN words, Ruw
of Hard in woorden ; 2.) to Be — wars
one, Iemand row bejegenen.
Rough-bindweed, s. Steekwinde, yr.
to Roughcast, irr. v, a. Rug ontwerpen,
In het ruw opstellen, Eene ruwe schets
Berapen.
van... maken. *

RUG
RoRoughcast, s. Ruwe schets ,
we pleisterkalk, m.
Roughdraught, s. Rowe schets , yr.
to Roughdraw,, irr. v. a. Eene ruwe schets
van... maken.
to Roughen, v. a. Ruw maken. * —, v.
n. Ruw worden ; to INTO, Overgaan
tot ( jets ruws).
Rough-footed, adj. Ruigpootig.
to Roughgrind, irr. v. a. Row slijpen.
to Roughhew, irr. v. a. Row behouwen,
In het row bewerken.
Roughhewn, adj. Row, Onbeschaafd,
Onbehouwen, Lomp. * Nog niet vol.
tooid, Onvoltoozd.
Rough-legged, zie Rough-footed.
Roughly, adv. , zie Rough.
Rough-music, s. Kattenmuzij , yr.
Roughness, s. Ruwheid. * — , WrangGestrengheld. * —, Hardheid. *
held. * Grofheid. * —, van geneesmiddelen, Hevige werking. *—,Onstuimigheid,vr.; a.) - AGAINST one, Rowheid of Hardheid Bogen iemand ; 2.) —
o N the tongue, Wrangheid op de tong.
Rough-rider , s. Paardenafregter, Pikeur, m.
Rough-shod, adj.. Scherp beslagen.
to Roughwork, irr. & reg. v. a. In het
ruw werken.
Roughwrought , part., zie Roughwork.
Rouleau , s. .Rolletje (geld), o.
to Roun, v. a. & n. veruud. Luisteren,
Fluisteren.
Rounce, s. Boom (eener pert). m.
Rounce val , s. naam eener soort van groote lekkere erwten.
Round, adj. Rend. * — , Geheel Rond.
* —, Groot, AanmerkelijA.' , 1Vietgering. * Rood, Duidelijk , Klaar ,
Verstaanbaar. * — , Vrolijk, Lustig.
* Rond, Opregt. *—, adv. Rood.
*—, In het rood, Overal, Jan alle
kanten. * —, prep. Random ,Om. * -,
Overal em, over of door. * —, a. Cirkel , m. * —, Sport, yr. * Roodgaan, lets , dat rondgaat, van hier :
Kransje, o.; to Keep a — of visits,
Bezoeken in het road afleggen; The frigate gave us a whole — with her cannons, Het fregat loste al zijn ge.
Onzloop, Loop, tn. ,
schut op ons. *
Omwenteling, yr. * —, Ronde (der soldaten), y r. * Vol glas, (em in het
rond to drinken ,) 0. * —, Ronde dans,
vs. *—, Rondgezang, o.
to Round, v. a. Omringen, Insluiten.

761
ROUN
* — , Ronden , Rand maken , 4froyden.
Road looVerheven maken. *
*
pen. * bij oude schrijvers , Influisteteren, Fluisteren, Toeduwen; a.) to IN , a.) Invallen; b.) (scheepsw.) Inhalen ; 2,) to — one's self INTO a ball,
Zich tot een' gal zamenrollen ;Roundep
INTO , Gerold tot ; 3.) to — UP , Oprollen ; 4.) to -- WITH, Beperken met, door.
0 —, v. n. De rondo doen. *
, De
volte maken.
Roundabout , adj. Wijd,Groot; A — way,
Een Omweg. * — , Los weg, Niet regtstreeksch. * , s. 1VIallemolen. * ,
Wilde mantel, 171.
Roundel , s. zie Rondeau. *— , Ronde
figuur,, yr.
Roundelay, s. , zie Roundel in de isle
beteekenis.
Roundhead, s. Puritein, Rondhoofd
(dus genoemd naar de gewoonte , die zsj
hadden, om het haar rond of to snijden, )m.
Round-headed , adj. Met eene rondo punt.
GoRound-house , s. Wachthuis. *
vangenhuis (van den Constable), o.
* —, scheepsw., Kampanje, Hut, yr.
Roundish, adj. Rondachtig.
Roundishness, s. Rondachtige gedaante,vr.
Roundlet, s. Rondje, o.
Roundly, adv. Rand, In eene ronde godaante. * Ronduit, Otabewimpetd,
Vrijelijk. * — , Wakker,, Moediglijk.
*
, Geheel, Geheel en al.
Roundness, s. Rondheid. * Volheid,
Zachtheid. *— , Eerkkheid , Braafheid,
Opregtheid, yr.
Round-robin, s. Verzoekschrift, waarop
de namen der onderteekenaars in een'
cirkel zijn geschreven, o.
Roundure , s. SHAKSP. Omtrek, m.
to Rouse , v. a. Opwekken, Oproepen.
* — , Opwekken, Aanzetten , Aanporren. * Opjagen, Opdrijven; I.) to
- FROM, Opwekken van, nit ; 2.) to—
INTO, Opwekken tot ; 3.) to - UP , a.)
Opwekken; b.)Opjagen; 4.) to — WITH,
Opwekken met, door. * — , v. n.Trakker
worden, Ontwaken ; fig. Mood grijpen
ofscheppen; CO-FROM, Opstaan van, sit.
Rouse , s. Opwekking, yr.
Rouse; s. veroud. , Vol glas (om eene gozondheid to drinken) , o.
Rouser, s. Wekker, Aanzetter, Janporder,, vs.
Rout, s. Gedrang, o., Zamenrotting,
vr. , Gespuis, o., Drom, Hoop, m.;
to Put to the — , Op de vlukt driven.
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*
naam van zeker gezelschap, Atsemblee , yr.
to Rout, v. a. Op de vlugt drilven , In
wanorde brengen. *—, v. n. BACON ,
Zamenrotten, Zamenscholen.
to Rout, V. IL CHAUCER. , Snorken.
to Rout, v. a. gemeen, In den grond
zoeken; fig. Zoeken.
Route, s. Weg,
Routine , s. Gewoonte , yr.
to Rove, v. n. Zwerven, Doorkruisen ;
I.) to — ABOUT the streets, Langs
de straat loopen; 2.) to — FROM, Wegzwerven van, Zich verwijderen van ,
Verlaten.* —,v. a. Doorzwerven 2 Doorkruisen.
Onbestendige.
Rover, s. Zwerver. *
* —, Roover, Zee, sorer, ; fig. weleer:
to Shoot at rovers , In het wild schieten.
* —, veroud., zeket e pill.
Row, s. gemeen, Oploop, tn., Rumoer,
Oproer,, o.
Row, s. Rij, yr.
to Row, v. a. & v. n. Roeijen; to —
TOGETHER , a.) Zamenroeijen ; b.) fig.
Elkander verstaan; to — TOGETHER in
the same boat, Onder dine deken slapen;
to — with paddles, Pagaaijen.
Rowable, adj.Roeibaar.*--,Bevaarbaar.
Rowbarge , s. Roeischip, o.
Rowel , s. Raadje, o. * Wiekje (in
eene wond, om ze open to houden), o.
to Rowel, v. a. Eene wood rnaken en met
een wlekje open houden.
Rowell, s. Stoppelveld, o.
Rower, s. Roeijer,
Row-lock, s. Roeiklamp,
Row-port, s. Roeipoort, yr.
Royal, adj. Koninklek. *
s. Spruit
een
( aan een' he, tshoren), y r. *
kLeine mortier. Soldaat van het
isle regement voetvolk, tn.* —, Bovenbramzeil 0.
Royalism, s. Koningsgezindheid, vr.
Royalist, s. Koningsgezinde, rn.
to Royalize , v. a. Koninklijk maken.
Royally, adv. 7 zie Royal.
Royalty, s. Koninklijke waardigheid , yr.,
Koninklijke staat,
Koningschap , 0. *
m. * , Koninklijke sieraden of teekenen, o. meerv.
to Royne, v. a. SPENSER, Beknabbelen.
lloynish , adj. veroud., Ellendig, Sleek',
Gering, Nietig.
Roytelet , s. ongebruik. 5 Koningje, o.
R oytish , adj. BEAUMONT,
to Rub, v. a. Wrifven. *

RUB
Scha^ — 1 lifwrilven, Afschuren. *
tO — AGAINST , Writven of
ven ;
Schuren tegen ; 2.) to — DOWN ,
wrilven , Door ,wrijren einigen ; b.)
to — OFF,
Roskammen, Kammen ;
a.) zlfwriiven, Door ltiti/yen reinigen ;
b.) Afivr,:jven 7 Door 1171 liven wegnemen;
4 . ) to — OUT , Ilitwritven , ATIvriiven ,
wegwrifren ; He almost rubbed the glassCs OUT OF the rims of his spectacles,
Ht.]. wreef de glazen bijna uit de veiren
van zijn' brit; ) tO —OVER , IL) Stn.).ken of Wrilven eves; b.)Vernieuwen ; 6.)
to — UPON one , Hard bejegenen ; 7. )
to — WITH, Wrijven met. *—, v. 0.
Wrifven Schaven ; fig. 111,fijelijkheden
doorworstelen. I.) to — AGAINST, Schur en
of Wrijren tegen ; 2.) to — OFF,
zich door rek.'en, 3.) to—THROUGH , a.)
Dringen door ; b.)Met moeite kowen
Worstelen door ; 4.) to -- UPON, 1171-#vett of Schuren op.
Onefrenheid,vr.
Rub, s. Wrijving.*
*
Verhindering, Moeijelilleheid,We.
derwaardigheid , yr.
Rubbage , s. veroud., zie Rubbish.
Rubber, s. [Pi ifver ,m., Writer ,yr.
ding , waarmede men wrifft,Wtyr.
*
lap, Wrajfiteen, Grove borstel, Schuijer, tn. , India — , Gomelastiek , ,'r.
* — , Grove vijl, Rasp , Yr. *— Robber , (van de 3 speien 2 gewonnen ,)t11.
Wetsteen,
*
Rubbish, s. Puin, o. * Prullen (ditigesan van geringe waartie ,) y r. meet v.
Rubble, s. veroud., Puin, o.
Rubellite , s. , zie Red tourmalin.
Rubesescent , adj. Roodachtig.
Rubican , adj. van een paard, Ros mei
witachtige vlekken aan de zijden.
Rub ; cel, s. Roodgele robijn, Rubicel,m.
Rubicund, adj. Roodachtig, Naar het
roode hellende.
Ruhied , adj. Als een
Rubific, adj. Rood makend.
Rubification , s. Roodmaking yr.
Rubiform, adj, Roodachtig.
to Rubify,, v. a. Rood maken.
Rubious, adj. SHAESP., Roodachtig, Rood.
Ruble, s. Roebel, M.
Rubric, adj. Rood,, Rood gemerkt. *—,
s. Rubriek, y r., m., Afdeeltng, vr
to Rubric, v. a. Rood maken, Met rood
vernier en of me, ken.
Rubrical, adj. MILTON, zie Rubric.
to Rubricate, v. a. Rood merken of vet wen.
Rubricate ,adj. Net rood besmee, d.

RUES
Rabstone , s. Door bet water been
en wetter gerolde en daardoor afgesleten
:teen, tn.
Ruby, s. bekende Steen, Robijn , m.
Roodheid, Roode kleur,, yr. * —, Rood
Rood puistje, o. * —, adj.
ding.
Rood.
to Ruck, v. n. Hurken.
Ruck, s. Plooi, Vouw, yr.
to Ruck, v. a. Kreuken.
Ructation, s. Oprisping , yr.
Rod, adj. veroud. , Rood. * —, s. veroud.,
Rood, o., Roode kleur, yr.
to Rud, v. a. CHAUCER , Rood maken.
Rudder, s. Stuurroer, Roer , Stuur, o.
Rudder-case, s. Koker voor den stuurreep, m.
Rudder-chain s. Zorgketting , tn.
Rudder-coats, s. pl. Broeking van het
roer of om het hennegat, yr.
Rudder-head, s. Kop van het roer, tn.
Rudder-mould , s. Roermal, yr.
Rudder-nail, s. Roerspijker, tn.
Rudder-pintle, s. Roerhaak ,
Rudder-stopper , s. Roerschinkel, m.
Rudder-strap, s. Roerstrop,
Rudder-tackle, s. Roertalie, yr.
Rudder-yoke, s. Juk van het roer, o.
Ruddiness, s. Roodheid , yr.
Ruddle, s. Roodaarde , y r., Rood krijt
o., Roode oker , tn.
Ruddle-man, s. Rood-kriftgraver, tn.
Ruddock, s. naam van een vogeltje, Roodborstje , o.
Ruddy, adj. Roodachtig, Licht rood.*—,
DRYDEN , Geel.
Rude, adj. (Rudely, adv.) Ruw, On.
beschoft Onbeschaafd, Wild. — Ruw,
Ongevormd, Lomp.
Rudeness, s. Ruwheid, Wildheid. *—,
Onwetendheid. *—, Grofheid, Lampheid , yr.
Rudenture, s. Strik (in eene zuilenschaft),
Ruderary, adj. Van puin.
Ruderation, s. Leggen van een' vleer
'van keijen, of kIeine steentjes, Bestraten , o.
Itudesby, S. SHAKSP., Wildman, m.
Rudiment, s. Beginsel o. Grond , (van
Ru*
eene kunst ofwetenschap,)
we
yr.
to Rudiment, v. a. veroud. , In de grandbeginselen onderwfizen.
Rudimental, adj. Beginnend, Betrekkelijk de beginselen, Aanvankelijk , Eerste.
to Rue, v. a. Beklagen ,Berouw kebben.
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* , v. n. CHAUCER, Medelijden hebben.
Rue , s. SHAKSP. ,Leedwezen,Berouw,o.
Rue, s. een kruid , WUnruit , yr.
Rueful, adj. (Ruefully , adv.) Treurig,
Smartelifk, Berouvhebbend, Klagend.
Ruefulness, s. Treurigheid , yr.
Roelle, S. DRYDEN, Kransje, o.
Rufescent, adj. Rood wordend.
Ruff, s. weleer, Geplooide halsktaag,
*
thans, Lets geplooids of gerita.
pelds ,
, yr., Rimpel, m. *—, eene
dull, Kappertje, o. * — , een visch,
Goodbaars,
Ruwheid, vr.*—,
Kcmphaan, rn.
Kreuto Ruff, v. a. Row maken. *
Troeven.
ken. *
Ruff, s. Troeven , o.
Ruffian , s. Booswicht , Deugniet, SleekRoover,1YIoordenaar,
te kerel. *
—, adj. Wild, Ruw, Snood.
to Ruffian, v. n. SHAKSP., Wooden ; to
- UPON, Woeden op.
Ruffianly, adj. Woest, Woedend.
to Ruffle , v. a. Fronsen , Kreuken, In
onorde brengen. * Ontstellen, Storen, In eene kwade luim brengen, Ver.
ontrusten. * — , Zamenrapen, Bijeen
smitten ; to— UP , a.) Zamenrapen; b.)
Opwekken. *— , Plo4en. * v. n.
Row of Onstuimig worden. * , Fladde.
ren , Wapperen. *—, Twis ten, Krakeelen.
Ruffle, s. Lub , Manchet , y r. * , Krakeel , Getier , Geraas, o. * —, Reel, tn.
Ruffler, s. veroud., zie Swaggerer.
Rufous, adj. Rood.
Rufterhood, s. Valkenkap, yr.
Rug, s. rime wollen stof, Duffel , a. •—,
Rowe deken, y r. * Kleedje, o. '_,
weleer, Poedelhond, m.
Rugged, adj. (Ruggedly, adv.)OnejTen,
Hobbeltg ,Stroef.*—, Ruw ,Wild , Onbescho ft. *—,Row, Onaangenaam, Guur,
*— , Hard, Onaangenaanz voor het ge.
boor. * —, Gemelijk , Knorrig. *
Row, Ruig, y r. (of jas dragende.
Rug-gowned, adj. Een' anti en overrak
Rugin, s. weleer, Row, Grof laken , Pjf,
o. *— , thans, bid wondheel., Vij1, yr.
Rugose, adj. Ritnpelig.
Rugosity, s. BROWN, Ritnpeligheid, vr.
Ruin , s. Instorting, Vervalling, yr. ,
Ondergang (van steden , enz.),m.*—,
Overbliffsel, Puin, (van vervallene gebouwen, enz. ,) o., Roine, y r. *
Ondergang, n;., Verderf,,o. * —, Schade , y r., Nadeel, o.
to Ruin, v. a. Doen instorten, ()nave-

RUIN

RUMM

ren, Vernielen. * Ongelukkig ma,
ken, In het verderf storten. —, inzond. , Ontmaagden , Onteeren. * — ,
Arm maken.* —, v. n. weinig gebruik.,
Instorten; to - FROM, In puinhoopen
nederstorten van. *— , Vervallen, Achteruit gaan. —, Arm of Ongelukkig
worden, In het verderf storten.
to Ituinate , v. a. veroud. of gemeen ,
Doers instorten , Omkeeren, Vernielen.
* your altijdongelukkig of arm maken, In de diepste ellende storten, zie
to Ruin. (Ruin.
Ruination, s. veroud. of gemeenz, zie
Ruiner, s. Vernieler,, m. * , Oorzaak
van iemaads armoede of ongeluk , yr.
Ruiniform , adj. Puinvornaig.
Ruinous, adj. (Ruinously, adv.) Ver.
vallen,. In staat van verval. * Verderfelijk, Vernielend.
Ruinousness, s. Vervallen staat, m.
Rule , s. Regering , y r. , Best,ur,, Oppergezag , *— Liniaal,
Vaolgehrtft,
.101, yr. * — , .Regel ,
veroud., Ordelikkeid , yr.
o. *
to Rule, v. a. Regeren, Beheerschen.
• —, Besturen , Het opzigt hebben over.
• —, Met een liniaal , regel of ri of
meten Afpassen, Liniiren. * , v. D.
Heerschen ; co — 01/RR Heerscken over.
*
Ruler, s. Regeerder ,
o., Regel, m., Rii, yr.
Ruly, adj. veroud., Ordelilk.
Rum, s. SWIFT , Ouderwetscls mernch;
inzond. Dorpspredikant, tn. * veroud., Oud boek , o. a—, adj. Ouderwetsch,
Zonderling, Vreemd.
Rum, s. zekere drank, Rum, m.
to Rumble, v. n. Rommelen; to — DOWN,
Naar beneden ruischen.
Rumbler, s. Die of Dat rommelt.
Rumbling, s. Gerommel, o.
Ruminant, adj. Herkaauwend. * — , s.
Herkaauwend dier, o.
to Ruminate, v. n. Herkaauwen ; fig. Op
nieuw nadenken, Herkaauwen ; to oN , UPON, Nadenken over,Peinzen op.
* v. a. Herkaauwen Wederkaauwen; fig. Wederom overdenken,Bepeinzen.
Rumination , s. Herkaauwing ; fig. Overdenking , Bepeinzing , yr.
Ruminator, s. Herkaauwer, m.
to Rummage, v. a. Naauwkeurig doorzoeken , Doorsnuffelen. *
Opruimen,
"Ian kant maken. *
v. n. Zoeken ;
I.) to - AMONG , Zoeken onder ; 2.) to
- FOR, Zoeken naar.

Rummage , s. gemeenz., Zoeken, Schommelee, o.
Rummer, s. wijnglas, Roemer, Romer, tn.
Rumour , s. Gerucht , o.
to Rumour , v. a. Verspreiden ; a.) to ABROAD Overal verspreiden; 2.) You
are rumoured FOR , Men houdt u overal voor.
Rumourer, s.Verspreidervan geruchten,m.
Ramp, s. Stuitbeen, o. *
!Billen ,
y r. meerv. * Einde van iets , dat
/anger duurt ,dan het oorspronkelijk lig
chasm ; van bier Parlement ten tijde
van CROMWELL 0.
Rumper,, s. Lid o., ofVoorstander van het
rump iparliament , m,
Rump-fed, adj. Dikbuikig.
to Rumple, v. a. Kreuken , Rinapelen.
Rumple , s. Kreuk , yr. , Rimpel ,
,
Plooi , yr.
Rump-steaks, s. pl. Lappen lendenvleesch,
rn. meerv.
to Run, irr. v. n, Rennen, Loopen, Zich
snel bewegen; to—to one's help, Tot 10maids kulp toeschieten. * Voortgaan,
Vloeilen , Loopen; The river runs by the
wall , De rivier vloeitvoorbij den Wait;
fig. Time runs insensibly, De tifd
vliegt ongemerkt ; A verse that runs well,
Een vers, dat web vloeit, Len vloeijend
vers ; His wages —, Ziln loon laopt op
of veers; His discourse ran on matrimo.
my, Ziin gesprek liep over het htewelijk;
It runs in the blood, Het zit of vloeit
in het bleed. *—, Lekken, Loopen,
Druipen ; The vessel runs , Het vat lekti
His nose runs, Zsin netts druipt ; Her
eyes —, Hare oogen Loopen over ; ook
Zil heeft loopende oogen. * Worden,
Loopen, Komen; to — mad , Dol worden;
The dispute ran so high , Het geschil
iep zoo hoog , werd zoo hevig ; The sense
runs thus, De zin loopt dus ; I.) to
-ABOUT,
a.) Rondloopen ; b.) Loopen
em, door ; 2.) to-AFTER, a. ) Loupe,'
achter ; b.) Naloopen ; c.) Na agen ;
3.) to - AGAINST, a.) Loopen tegen,
Tegen aan loopen , Stooten tegen ;b.)
Aandruischen tegen, Strifdig ziin met;
4.) to - HEAD, Zijnen zin volgen; 5.)
to - ALONG , a.) Voortloopen; b.)Loopen bangs ; 6.) to — AMONG , Loopen of
Zich verspreiden ender ; 7.) to — AT,
Aanvallen ; 8.) to--AWAY , a.) Wegloopen; to — AWAY AT , Wegloopen voor
op het gezigt van); to — AWAY
(d.
FROM, Wegloopen van; to-AWAY WITH,

764

RUN
*) Wegloopen met ; **) Wegvoeren
Schaken; ***) Wegloopen met, feel ophebben met, Zeer ingenomen zijn met,
Zich in het hoofd zetten ; b.) Verloo.
pen ; 9.) to — BACK, a.)Terug loopen;
b.) Terug vloeifen ; I0.) to — BEFORE,
a.) Loopen voor ; b.) Pooruit loopen ;
II.) to-BETWEEN Loopen tusschen ;
12.) tO - DOWN , a.) 4floopen ; b.) *)
Langs loopen, Over loopen; **) Langs
varen ; 13,) to — FOR Loopen om, voor,
naar, Om ... uitgaan, Trachten op to
loopen; 14.) to - FROM, a.) Loopen
van ; b.) Wegloopen van, Perlaten; c.)
tO- FROM ... TO, *) Overgaan van...
tot ; **) Springen van ... op; 15.) to IN , a.) Loopen, vloeijen of zijn on ; b.)
Inloopen ; c.) to — IN WITH, *) Instemmen met , Aannemen;**)1Vaderen,
Stevenen naar ; 16.) to — INTO , a.)
Loopen in ; b.) Zich begeven of stolen
in ; to—INTO debt, Zich in schulden
steken, Schulden waken; 17.) to-ON,
a.) Loopen op; b.) Voortloopen , zie to
Run UPON; 18.) CO - OUT , a.) Uitloopen ; b.) 4floopen, Eindigen; c.)
Arm worden; d.) to OUT INTO , *)
Uitloopen in; **) Maken , Voottbrengen , Uitspreken; 19.) to — OVER , a.)
Loopen over; b.) Overloopen; c.) Zich
begeven (naar, To); d.) Overgaan (tot,
TO), Omhelzen; 20.) tO - THROUGH,
a.) Loopen door; b.) Doorloopen ; c.)
Polvoeren, Uitvoeren, Verrigten; d.)
Doorbrengen , Door de billen lappen ;
2/.) to — To, a.) Loopen naar; b.)
Worden; 22.) to — uP , Oploopen; 23. )
to — UPON, a.) Loopen op; b.) to UPON a message , Eene boodschap loopen;
c.) Loopen of Handelen over. * —, v. a.
Loopen. * Jagen, Drijven ; to —
ihe gantlet, Door de spitsroeden loopen;
1.) to — one's head AGAINST a wall,
Met het hoof& tegen een' muur loopen ;
to — one's self AGAINST a tree , Teen
een' boom loopen; 2.) to—a ship AGROUND,
Een schip in den grond zeilen ; 3.) to
— the world BACK to its first original, De wereld tot haar' eersten oor- ,
sprong nagaan; 4.) to — DOWN, a.):
Omverre loopen; b.) Atjagen ; c.) Uitputten; d.) Overmannen, Te onder brengen ; c.) Overzeilen; 5.) to —one's self
IN debt, Zich in schulden steken ; 6.)
to — INTO, a.) Stooten of Duwen in;
b.) to — a ship INTO a harbour, Een
schip in eene haven brengen ; 7.) to --
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OFF wine FROM a cask, Wiln nit een
vat laten loopen ; 8.1 to — u p , a.) to
- UP an account, E ene rekening laten
oploopen; b.) to — the world UP co the
artless ages, Tot de eenvoudige eeuwen
der wereld opklimmen ; 9.) to — one's
fortune WITH one , Zorn geluk met iewand bops seven.
Run, s. Loopen, Rennen, o. * —, Loop,
Voortgang , m. * Geschreeuw. * —,
Gedeelte van een schip, dat older water
is, o.; At the long—, Met der old,
Op het laatst.
Runagate, s. Landlooper. * —, Overlooper. *
Arvallige, 1/1.
Run-away, s. Viugteling , tn. en yr. ,
Weglooper, m.
Runcation, s. veroud., Wegnemen van
het onkruid , o.
Runcinate, adj. Zaagvormig.
Rundle, s. Sport. * —, Schiff, (die zich
om eene spil beweegt ,) yr. * .Rondsel , o.
Rundlet , s. Vaatfe , o.
Rune, s. Runische letter, yr.
Rung, pret. & part., zie to Ring.
Rung, Balk (in een schip), m.
Runic, adj. De nude Scandinavische rani
betreffende , Runisch.
Runnel , s. Beek, yr.
Runner, s. Renner, Looper. *
Wedlooper. * Voetbode , * , Renpaard , o. * , Spruit , Rank, yr. *—,
Jagt , o. * , Looper, (bovenste moleisnaam van zeker vogelsteen ,) m. *
tie ; A — at all, jantje van alles.
R unnet , s. Leb , Kaasleb, yr.
Running, adj. Loopend.*—,Doorloopend.
Dienende om to loopen ; — knot ,
*
ilchter
Losse knoop , Strik ,m. *
elkanderen ; Five times —,Vljf maal achtereen. *
s. Loopen ,
Runnion, s. Gemeene kerel, tn.
Ruat, s. Klein dier, o.
Rupee, s. Roepie , ( f 1.500 rn.
Ruption , s. Breuk, yr.
Rupture, s. Breuk. * , Vredebreuk.
* —, in de heelk., Breuk, yr.
to Rupture , v. a. Breken.
Rupture-wort, s. Breukwortel , tn.
Rural , adj. Landelijk.
Landelijkheid , vr.
Ruralit'y ,
Rurally , adv., zie Rural.
Ruralne,ss , s., zie Rurality.
Ruricolist, s. Landman, m.
Rurigenilus, adj. Op het land geboren.
Ruse , s. List, yr.
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RUST

RUSH

Rush, s. Bies. *
, Kleinigheid, yr.
to Rush, v. n. Snellen ; a.) CO-AMONG,
Suellen tusschen, Zich storten onder of
in ; 2.) to — AWAY, Wegsncllen, Zich
wegspoeden ; 3.) to— BY , a.) Voorbij
snellen; b.) Snellen voorbij; 4.) to
novm (a precipice, eene steilte)Arsnellen; 5.) to - FORWARD, a.) Voortsnellen ; b.) Toeschicten ; 6.) to—FROM
shore to shore, Van kust tot kust snellen; He rushed FROM the room,
snelde de kamer nit; 7.) to— IN UPON
one, lemand op het lie vallen ; 8.) to
INTO, a.) Snellen in; b.) Dringen
in; 9.) . to— ort , a.) Voortsnellen; a.)
to — ON certain death, Een' zekeren
deed te gemoet snellen; IO. )t0-TI1ROUGH,
a.) Suellen door; b.) Zich storten in ;
in.) to — To, Snellen tot, te; My wife
and children rushed TO my memory,
Milne vrouw en kinderen kwamen plotseling in milts geheugen terug; 12.) to
-- UPON, a.) Aanvallen op, Met snelheid en ivoede aanvallen; b.) zie to
Rush ON.
Rush , s. Sadie loop, m.
Rushcandle, s. Raars , gemaakt van de
pit eener bits in talk gedoopt,vr.,Dun
leaarsje , o.
Rushed , adj. Vol biezen.
Rusher, s. vert,ud., Biezenstrooijer, tn.
Rusher, s. Die spelt.
Rushiness , s. Volheid van biezen , yr.
Rushing, s. Snelle loop, tn., Vaart, yr.
Rushlight , s., zie Rushcandle.
Rushlike, adj. Biesachtig.
Rushy adj. Vol biezen. *
Biezen,
Van biezen
gemaakt.
'
Rusk, s. Scheepsbeschuit, yr.
Russia, s. naam van een middel bid de
Turksche vrouwen, om het Naar te verdr-jiver/.
Russet, adj.Roodachtig bruin, Ros.*—,
Grijs. *—, Grof, Eigengereid. *—, s.
Boerendragt, y r. * , Roode appel,
tn., Roode peer, yr.
to Russet, v. a. Roodachtig bruin waken.
Russeting, s. een roode appel, zie Russet.
Russety, adj., zie Russet.
Rust, s. Roest, m. *
Verzwakking,
y r. Bederf, o.
to R:ust, v. a. & n. Doer; roestets, Roesten. *
Bederven.

Rnstic , adj. Landelifie , Land..., Raw,
Boersch , Onbeschaafd. *_, Row, Lamp,
Onbeschoft. * , Landelifle, Eenvoudig.
* Eenvoudig, Niet versierd. * —,s.
Landbewoner, Landman Boer, Herder, m.
Rustical, adj. (Rustically, adv.) Row ,
Wild, Onbeschofd., Boersch, Lamp.
Rusticalness , s. Ruwheid , Lompheld , yr.
to Rusticate, v. n. Op het land worsen.
*— , v. a. Op het land verbannen.*—,
boor een' aid van de hoegeschoolverbatinen.
PerRustication, s. Landleven,
banning op het land. * —,Tildelijke Verbanning van de hoogeschool, yr.
Rusticity, s. Lanaleven, o. * — , Landelijkheid, Boerschheid, vr.
Rustiness, s. Roectigheid,
to Rustle, v. n. Ritselen , Ruischen ;to
- FROM , Ruischend komen van , nit.
Rustling, adj. Ritselend , Ruischend.*—,
s. Geritsel , Geruisch, o..
Rusty , adj. Roestig, Verroest. • — Bedor yen.
Rut, s. Spoor (van een rad), o.
to Rut, v. n. van herten, Togtigziln.
Rut, s. Bronst (der herten), vr.
Ruth, s. veroud. of dicht., Genade, yr.,
Mededoogen, o. *— , Ellende, yr.
Treurig,
Ruthful , adj. (Ruthfully
Ellendig.
Ruthless, adj. (Ruthlessly, adv.) Wreed,
Onmededoogend.
Ruthlessness, s. Wreedhei d , yr.
Rutilant, adj. Schitterend.
to Rutilate , v. a. COLES , Schitt9ren
(van licht).
Rutile s., zie An oxide of titanium,
Rutter, s. 1618, zie Trooper.
Rutterkin, s. 1546, Oude vos , Oude
me vent, m.
Ruttier, s. COTGRAVE Wegwilzer,,
,
Bock, dat de wegen enz. bevat ,
Oude reiziger,
Ruttish, adj. SHAKSP., Gen, Tralustig.
Ruttle , s. BURNET , zie Rattle (in the
throat).
Rye, s. Rogge, yr.
Ryebread, s. Roggenbrood, o.

Ryegrass, s. snort van grof grits,
gras, o.
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S.
S
S, s. de letter S, yr.
Sabaoth s. Heirscharen, y r. tneerv.
Sabbarartan , s. Die den rustdagop zaturdag viers. *—, Streng waarnemer van
den sabbat, m, *— adj. Van de Sabbatarians.
Sabbatarianism,e.LeerderSabbatarians,yr.
Sabbath, s. Sabbat, Rustdag, m.
Sabbathbreaker, s. Sabbatschender,, m.
Sabhathbreaking, s. Sabbat,chenderij, yr.
Sabbathless, adj. Rusteloos.
Sabbatical, adj. Van den sabbat. *—,
Rustend, Rustbrengend.
Sabbatisrn, s. Gestrenge waarneming van
den sabbat. *—, Rust, vr.
Sabean , adj. Van Saba; fig. Geurig.
Sabellian, s. Sabelliaan , (welke de drieeenheid ontkende,) tn. * , adj. Sabelliaansch.
Sabian, s. Vereerder der hemelligchamen,
Sabian , zie Sabean:
Sabianism, s. Vereering der hemelligchamen, yr.
Sabine, s. een gewas, Zevenboom, tn.
Sabelbont, SaSable, a. Sabeidier. *
, adj. Zwart.
bel, o. *
s.
Zandput,
tn.,
Zandgroeve,
Sabliere,
y r. * —, Balk, tn., Rib, vr.
Sabot, s. Klomp, m.
Sabre, s. Sabel , yr.
to Sabre, v. a. Met eene sabel wonden of
dooden.
Sabulosity, s. Zandigheid , yr.
Sabulous, adj. Zandig.
Saccade , s. Rook (met den toom),
Sacchariferous, adj. Suikervoortbrengcnde.
Saccharine, adj. Suikerachtig.
Saccholactic, adj., als: — acid, Melksuikerzuur,, o.
Saccholate, adj., zie Mucic. *—, 8.
Melksuikerzuur zout , o.
Sacerdotal, adj. Priesterlijk.
Sachel, s. Zakje, o., zie Satchel.
Sachem , s. titel van een Arnerikaansch
opperhoofd.
, Zak, (maat van
Sack, s. Zak. *
3 Bushels ,) tn.; A —of wool, Een zak
wol, wegende in Eng. 364 en in ScLotl.

SACK
384 pond. * —, welter, eon wild vrouwenkleed, Sak , yr.
to Sack, v. a. Zakken, In zakken doen.
Kanariewijn, tn.
Sack, s. Sek ,
to Sack, v. a. Stormenderhand innerren,
Plunderer.
Sack, s. Bestorming eener stad, Plus.
dering, yr.
Sackage, s. Plundering(eenerstad), yr.
Sackbut , s. Zakpijp , yr.
Sackcloth, a. Grof linnen urn zakken t*
maken, Zaklinnen, o.
Sacker, s. Stormer, Plunderaar,
Sackful, s.Zak-y ol, m.
Sacking, s. Zaklinnen, o. *—, Singels van
een ledekant , no. treerv.
Sackposset, s. Advokaten-borrel van sek,
melk, enz., M
S 41.
Sacrament, s. Plegtige eed, tn.*
krament, (als : de doop,het ayondmaal,
Avondmaal , o.
enz.; van bier
to Sacrament, v. a. veroud., Door eel)"
eed verbinden.
Sacramental, adj. (Sacramentally, adv.)
Als een sakrament, Tot een sakrament
behoorende
Sacramentarian, s. Die van de R. C. in
de sakramenten afwijkt; van bier bi
R. C. als een scheldnaam voor: Prow,
Cant, m.
Sacramentary, s. Sakramentenboek, o.
zie Sacramentarian.
*
Sacred, adj. (Sacredly, adv.) Heilig,
Gewijd'.
Goddelijk, Godsdienseig. *
* — , Heilig, Ooochendbaar ; a.) —
FROM, Beveiligd veer; 2.) - TO, Gewojd

Sacredness , s. Heiligheid. • —,Onschend
baarheid, yr.
Sacrific, adj. Bij offeranden gebruikelijk,
Offer...

Sacrificable , adj. Offerbaar.
Sacrifical, adj. veroud., zie Sacrifita.
Sacrificator, s. BROWN , Offeraar, m.
Sacrificatory, adj. Offerend.
to Sacrifice , v. a. Offeren, Aambieden ,
Toewijden. * — , Opofferen, Beiteden,
Offeren7Dooden,
Vaarsvel zeggen. *

SAC
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Ombrenen. * , Vernietigen; to-To,
a.) 0 eren aan, Ten offer brengen;
b.) Opofferen aan ; c.)Weden aan. *—
v. n. Offeren, Offeranden doers; to To the Lord, Den Heere offeranden
brengen.
Sacrifice, s. ()Prey:, o. * —, Offerande,
yr., Slagtoffer, Offer , o. * Opof
fering, yr.
Sacrificer, s. Offerpriester,Offeraar, tn.
Sacrificial, adj. Offerend, Tot een offer
behoorende.
Sacrilege ,s.Heiligschennis,Ontheiliging,
y r. *—, Kerkroof, tn.
Sacrilegious, adj. (Sacrilegiously, adv.)
Ileiligschennend, Godonteerend, Goddeloos.
Sacrilegiousness , s. Ileiligschennis, yr.
Kerkroof,
*
Sacrilegist, s. Heiligschender, m.
Sacring, adj. Offerend , Wedend.
Sacrist , Sacristan, s. Koster, Sakristijn, in.
Sacristy, s. Sacriste, Bewaarplaats der
priesterkleederen, kerksieraden, enz., yr.
Sacrosanct, adj. MILTON, Keilig, Onschendbaar.
Sad, adj. Treurig, Droevig, Naar. *—,
Wonderlele, Eigenzinnig.*—.Ellendig,
Ongelukkig.*—,Ellendig,Slecht, Armzalig. * — , weinig gebruik., Donor.
• — , veroud., Zwaar, Vast, Zamen-,
hangend,
to Sadden, v. a. Bedroeven. * —, Ter
nederslaan , Nedrslagtig maken. * —,
Donker maken. * — , Zwaar of Vast
maken. *
v. n. Treurig warden.
Saddle , s. Zadel, prov. I'll win the
horse or lose the —, Mlles ofniets; to
Put the — upon the right horse , Zijnen
scheepsw., Halve
man uitkiezen. *
wandklamp, in.
to Saddle, v. a. Zadelen , Opzadelen; fig.
Belasten, Opschepen; to— WITH, a.)
Zadelen met; b.) Belasten met ;c.)0pschepen met.
Saddlebacked, adj. van paarden, Met
een' zadelrug.
Saddle-bag, s. Zadelzak , tn.
Saddle-bow, s. Zadelboog , m.
Saddle-cloth, s. Zadeldek , o.
Saddle-gall, s. Wond van een gedrukt
paard, yr.
Sanddlemaker,, s. Zadelmaker, m
Saddlepad, s. Zadelkussen, o.
Saddler, s. Zadelmaker,
Saddlesick , adj. Gewond onderdenzadel,
Gedrukt door den z. del.

SADD
Sacidlestrainer, s. Spanner voor het zadelleer, m.
Saddletree, s. , zie Saddlebow.
Sadducean, adj. Sadduceesch.
Sadducee, s. Sadducedr,, m.
Sadducism , s. Sadducesche leer, yr.
Sadly, adv., zie Sad.
Sadness, s. Treurigheid,Neirslagtigheid.
*
Ernstigheid, yr.
Safe, adj. Veilig, Buiten gevaar, Gerust , Welbehouden. *
Veilig, Met
geen gevaar verzeld;
FROM, Veilig
voor, Beschut tegen. — , Inveiligheid
gebragt. * — , s. Siijskas, Provisiekamer. * —, Vliegenkas , vr.
to Safe, v. a. veroud., zie to Save.
Safeconduct, s. Vrijgeleide, o.*—, Vrijpas, tn.
Safeguard , s. Bescherming,Beveiliging,
y r., zie Safeconduct. —, weleer,
Overrok, door vrouwan to paard gedragen , m.
to Safeguard, v. a.SnAKsP.,Beschermen,
Beveiligen.
Safekeeping, s.
Bewaring, vr.
Safely, adv., zie Safe.
Safeness, s. Veiligheid, yr.
Safety, s. Veiligheid. *—, Verzekerde
bewaring, yr.
Safety-lamp, s. Veiligheidaarnp,
Safety-valve, s. Veiligheidsklep, yr.
Safflower, s. Saffloers o.
Saffron, s. Saffraan , tn. *—, adj. Saffraankleurig.
to Saffron, v. a. Net saffraan verwen.
Saffron-bastard, s., zie Safflower.
Saffron-flower, s. Saffraawbloesem ,m.
Saffron-hued, adj. Saffraankleurig.
Saffron-plot, s. Saffraanplantsoen, o.
to Sag, v. n. Zwaar hangen ; to-WITH
doubt, Van twijfeling verslagen. — .
scheepsw., ale: to — to let , Aan lij
vallen. , v. a. Beladen. * —, Door
een' zwaren last doen bu'gen.
Sagacious, adj. (Sagaciousl y , ad v.)Scherp
of Fen van reuk. *— , Vernuftig,Vindingrijk , Schrander.
Sagaciousness, s. Scherpheid van reuk.
Schranderheid,
*
Sagacity, s. Scherpe reuk, ns. *
Schranderheid ,
Sagamore , s. be de Amerik.wilden,Ferer,
Koning , * —, sap van eene onbekende
plant.
Sagapen, s. Perziaansch gamhars.
Sagathy, s. eene sergie, Saai , o.
yr.
,
Sage, s. eene plane,

SAGE

Sage, adj. Wijs, Ernstig, Poorzigtig.
* — , s. Wtze Wijsgeer,
Sagely, adv.
adv., zie Sage, adj.
Voorzigtigheid, yr.
Sageness, s.
to Saginate, v. a. Troetelen,zie to Pamper.
Sagittal, adj. Van eenen
* — , in de
ontleedk.: — suture, Pijlnaad, m.
Sagittarius, s. in de sterrek., zie Sagittary.
*
in de
Sagittary, s. Centaurus,
sterrek., Schutter,, Boogschutter, m.
Sago, s. soort van meel, Sago, yr.
(m.
Sago-tree, s. Sagopalm, m.
Sago-wine, s. Palmwijn(uit den sappalm),
Saic, s. Turksch koopvaardijschap , o.
Said, pret. & part., zie to Say, * — , adj.
Bovengenoemd , Voornoemd , Gezegd, Genoemd.
Sail, s. Zell, o. *—, bij dicht., Vleugel 5 tn.* — , Zeilen , o. meerv. ; to'S tribe
—, De zeilen stricken; fig. Zenen staat
verminderen.
to Sail, v. n. Zeilen. * —, Ter zee varen , Varen. * Zwemmen ; I.) to
A. TO B. , Van A. naar B. va-FROM
ren, zeilen of stevenen ; 2.) to -UPON,
a.) Zeilen op ; b.) Zwemmen o f Voortlilden op. * —, v. a. Dootzei en. *—,
oorvliegen, Doorklieven.
Sailable, adj. Bevaarbaar.
Sail-borne, adj. Door zeilen gedragen.
Sail-broad, adj. Zich als een zeil nitspreidend.
Sailcloth, Sailduck, s. Zeildoek , o.
Sailer, s. Zeiler, tn.* — , Zeilend schip,
o., Zeiler, tn.
Sailloft , s. Zeilkamer,, yr.
Sailneedle, s. Zeilnaald , yr.
Sailor, s. Illatroos, Zeeman, tn.
Sailroom, a. Zeilkooi, yr.
Sailyarn, s. Zeilgaren, o.
Sailyard, s. Ra, yr.
Sain, part. veroud., zie to Say.
Sainfoin, s. Spurrie, yr.
Saint, s. Heilige, tn. * adj. gewoonl.
geschreven St., ale: St. Peter, Sint Peter.
to Saint, v. a. Voor eenen heilige verklaren, Canoniseren. * —, v. n. Den
heilige spelen.
Sainted, adj. Heilig, Gadvruchtig. *—,
Gewild.
Saintess, s. Heilige, yr.
Saintlike, adj. Gelvk een heilige. *—,
Heilig.
Saint's-bell, s. Kleine klok, yr.
Saint-seeming, adj. Schijnheilig.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Saintship, s. Karakter van eenen heiligen,
o. , Heiligheid , vr.
Sake , s. Oorzaak, y r. , Grond. *
in.; For God's —, One Gods evil; For
righteousness'—, Regtvaardigheidshalve.
Saker, s. Havik , m.*—, zeker geschut ,
Falkonet , o.
Sakeret, 5. Illannetje van een Sakerhawk7o•
Sakerhawk, s. Havik , Sakervalk , tn.
Sal, s. bij scheik., Zout, o.
Salacious, adj. (Salaciously, adv.) Geil,
Hitsig.
Salacity, s. Geilheid, yr.
Salad, s. Salade, Sla, yr.
Salad-dish, s. Saladeschotel, tn.
Salading, s. Saladekruiden, o. ?mem
Salad-oil, s. Slaolie, yr.
Salad-parsley, s. Watereppe, yr.
Salam, s. een Oostersche groet.
Salamander, s. zeker gewaand dier,, Saeene haagdis, Salaman
lamander. *
der, M.
Salamander's-hair, Salamander's-wood, s.
Steenvlas , 0., zie Asbestos.
Salamandrine, adj. ills een salamander,
In het vuur levende.
Salaried, adj. Gesalariierd.
Salary , s. Loon, m. en o. , Soldi j, yr.,
Salaris o.
* , Verkooping,
Sale, s. Verkoop ,
y r. *— Aftrek, tn.
Sale, s. SPENSE
R, Teenen ?nand/ e , o. *—,
Vischfitik , yr.
Saleable, adj. (Saleably, adv.) Verkoopbaar,, Veil, Te koop.
Saleableness, s. Verkoopbaarheia, , yr.
Salebrosity, s. Ruwheid , Oneffenheid, vr.
Salebrous, adj. Raw, Oneffen.
Salep, s., zie Saloop.
Salesman, s. Yerkooper van gemaakte kieederen, 171.
Salework, s. Slecht werk , Aangenomen
work , o.
Saliant , adj. in de wapenk., Op &Viten
achterpoot staande.
zekere stof
Salicine, s. Salicine, (d.
uit wilgenschors,) vr.
Hifgend,
Salient, adj. Springend. *
Kloppend.
Saliferous, adj. Zout voortbrengend.
Salifiable, adj. Zone vormend.
Salification, s. Verandering in zout, vr.
to Salify, v. a. In zout vcranderen.
Saligot, s. Waternoot , vr.
Salination, s. Wasschen met pekel , o.
Saline , adj. Zout bevattend, Zout.
49
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Salineness, s. Zluthei d, yr.
Saliniform, adj. Zoutvormig,
Salino-terrene, adj. Pan zout en aarde.
zie l et meer gebruikellike
Salivous,
Saline.
Salique, adj. Salis,,h, (d. i. de vrouwen
van de re e ying uitsluitende.)
Saliva, s. Speeksel o.
Saliva!, Salivar y; aclj. Speekselachtig. ;
—glands , Kwifiklieren,Speekselklieren,
y r. mcerv.
to Salivate, v. a. Door de kwillklieren
reinigen, St:!:'veren.
Salivation , s. Reiniging door de kwijlklieren, Salivatie , vr.
Salivous, adj. Speekselachtig, KwiJl bevattende.
Sallet, s. helm,
Sallet, s. verbasterd van Salad.
S. SPENSER , Uitspringen , yr.,
za, Sally.
Uitval ,
, tn.
Sallow, s.
Sallow, adj. Ziekel;,k, Bleek.
Sallovkne3s, s. Bleekhcod, yr.
Sally, s. Ultra! , tn. *--, Uitstapp, o.
Geectige znval
Vlugt, yr. *
Cabezmne..Leid, Dale drift,
in.
Dartelheid, yr.
to Sally, v. n. Uitvol'en,Uftloopen,Uitspringen; I.) to - FORT H , a.) UitvalTen , Een' uitval doen ; b.) Wegsnellen;
f .) to — FROM,
c.) Poor den dag komen ; a
Ben' u!tval doen uit , van; 3. ) o — OUT,
uitval
(too; Sallying
Eon'
OUT FROM my inn , Mijne hed>erg
verlatende.
Sallyport s. Uitvalpoort, yr. *— , in
een' brander, Pliedpoort, (d. kleine
poort in het achterschip,'waardoor men
zich in de sleep begeefi, ,) yr.
Salmagundi, s. Ragout van gehakt vleesch,
pekelharing, peper en min,
enz., m.
Salmon, s. Zahn , tn.
Salmonet, zie Samlet.
Salimun-louse s. Zalmluis , yr.
Salalon-peal, s. jonge zaim (ter grootte
van een' harzng), tn.
Salmon-pipe, s. Zalmkorf,
Sehnon-radish, s. Radijsje, 0.
Salmon-trout, s. Zalmforel, Vt.
Saloon, s. Zaal, yr.
Salep, tn.
Saloop, s. Salepwortel. *
Salpicon, s. een vulsel.
Salsameutarious , adj. veroud. Pan zoute
dingen.
Salsify,
Haverwortel, tr.

S BLS
, adj. Zout en zrinr.
SalsoSalsuginous, adj. BOYLE , Zoutachtig.
,
Smaak, m.
Salt, s. Zout. *
Vernuft , 0., Geestigheid.*—, adj. Zout.
Gcil , Dartel.
*
to Salt, v. a. Zonten ; to — tn, FOR winter use , Poor wintergebruik inzouten.
Salt, s. B. JoNsorr., Springen, 0.
Sattant , adj Springend.
Saltation , s. Dansen , Sptingen, o.
Kiopping, yr.
SaltUox, s. Zoutvaatfe, o.
Salt-butter, s. Gezouten hater, yr.
Saitcat, s. Stork zout, Zoutbrood, o.
Saltcellar, s. Zoutvat , o.
Salt-eel, s. Ingelegde palino. , tn. ; fig.
Zweep (voor scheepsjongens), yr.
Salter, s. Zoz..ter,, Inzouter. * —, Zone
vet kvper, no.
Saltern; s. Zoutziederij, yr.
Salthouse, s. Zoutkeet, yr.
o.
Saltier, s.
IC' ckzalver , no.
Saltinbanco
, 7/eGcl'kuip, Vlasehron,yr.
Saltire, s
Saltish, adj. Zoutachtig.
Saltless, adj. Zouteloos , Laf.
Salt-land, s. Zoutland, o.
Salty, adv., zie Salt, -.dj.
Salt-maker, s. Zcssezieder,
Salt-making, s. Zoo tziederif, yr.
no.
Salt-man, s. Zout'
Salt-marsh, s. Zoos pocl„ no.
Salt-meter, s. Zoutore:6r,, rn.
Salt-mine, s. Zou:groef, yr.
vr.
Saltness, s.
Salt-pan, s. Zoutisan , Zoutgroef, vr.
Salpeter,
o.
Saltpetre, s.
Saltpetre . houFe , Saltpetre-hut , s. Salpeterhut, yr.
Saltpetre-maker, s. Salpeterzieder,
Salt-pit , s. Zoutgroef, yr.
Salt-porter, s. 7outdrager,, m.
Salt-shop. s. Zoutwinkel , no.
Salt-shovel, s. awschop, vr.
Sal t-spoon, s. 2,h4lepei ,
Salt-spring, s. Zcutbron, yr.
Salt-tax, s. Zoutbelasting, yr.
Salt-water, s. Zout water, o.
Salt-work, s. Zoutziederif, yr.
Salt-wort, s. Zoutkruid, o.
Salubrious, adj. fleilza,-.!fi:.
Salubriously, adv. , zie Salubrious.
Salubrity, s. Ileilzaamhei d , yr.
Salutariness, s. ifeilzaamheid , yr.
Salutary, aclj.
Salutation , s. .Begroetirg, 1 C.
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Ileiligheid, yr. * —, Selz fin
Salutatory, s. MILTON, Begroetka- j Sanctimony
. ,s.
mar, yr.
van hellrgnet , m.
to Salute, v. a. Groeten ; fig. Behagen, Sanction , S. Bekrachtiging.* — 5 min geStreelen, Goed doen. "—, Kussen.
past , Bekraclztigde wet , vr.
Salute, s. Groet , "— , Kus , in.
to Sancti-an, v. a. Bekraclaigen.
Saluter, s. Groeter,, m.
Sanctitude, s. Heiligheid, yr.
Salutiferous, adj. Heilz gam.
Sanctity, s. Hailigheid. * -- ,Heilige,m.
Salvability, s. Mogelijkheid am zalig to to Sanctuarize, v. a. SHAKSP. , Beschermen door heilige voorregten.
warden , y r.
Salvable, adj. Zalig kunnena'o warden.
Sanctuary, j. Ileillgdom 5 0. , Iieilige
Salvage, s. Berglocn , m. en o.
plaats, perk, vr., Tempel , m., Heilige der Heiligen, 0. *—, Schuilplaats 5
Salvage , adj. veroud_ zie Savage.
Salvation, s. Zaligmaking. * — , Zalig- Wijkplaats. " —, Be:chermi y.g , vr.
held, y r.
Sand, s. Z.ind, o. * —, pl. Sands, Onvruchtbaar land , o., Zandwoestlin , yr.
Salvatory,9 S. Bewaarplaatc, vr.
Salve, s. Zalf, y r. * —, Ilulpmiddel , o. to Sand, v. a. Met nand be3trooijen, Bezlnden. * —, Op het zand vastzettel.:.
to Salve , v. a. Genezen (dais ultwen
dige geneesmiddelen ). " — , Helpen.
Sandal, s. soort van schaen, Sandaal ,
to Salve , v. a. SPENtiER , zie to Salute. Voetzool , yr.
* --r , HOOKER, etc , zie to Help ur. Sandal-wood,s,Sande/hout, o., zie Sanders.
Save by a salvo.
Sandarac, s. witte goat, Sandarak , yr.
* —, Rood rottekrui d, o.
Salver, s. Schenkbord, Presenteerbord,
Sandbag , s. Zandzak , m.
Schenkblaadje , o.
Salvo, s. Verschooning , Ukt y lugt 5 yr. ; Sand-bath , s. Zandbad , o.
to Come off with a —, Zich er geluk- Sand-beetle , s. Zandke y er, Zandlooper, rn.
kig door redden. Sandblind , a.1j. B iiziende, (eigen10 :
Sambo, S. Kind van een' zwarte en cone Zoodanig geziRt hebbende, dat het schijnr,
alsof er steeds klcinc deeltjes voor awemullatin, y r.
Same, adj. Zelfde. * —, Zelve, Genscrnde. Yen.)
Sameness, s. Volkomene gelükheid , Idea- Sandbox, s. Zandkoker,, m.
Sandbox-tree, s. soort van boom.
titeit , vr.
Samiel, zie Samoom.
Sind crab, s. Zandkrab , yr.
Sanded, adj. Met zand bedekt , Bar, ZanSanaite, S. CHAUCER , Taf, o.
Samlet 5 s. j7.. WALTON „range zalm, in. dig. * —, Gespikkeld.
Samoom, s. een wind in Arabie,Samoem,m. Sandeel , s. Smelt, 1,-.
Sanders, a. pl. Sandelhout, o.
Samphire, s. Zeeveakel , y r.
Sample , s. Staalde , Ilionster. *—, Poor- Sandever, s. Glasschuim, o.
beeld , o.
Sandflood, s. Zandy loed 5 m.
to Sample, v. a. weinig gebruik., -ale to Sandpaper, s. Zandkruiper,, m. ( yen, yr.
Exemplify. Sandgavel , s. Belasting op het zanag, a.
Sampler, s. Patroon (von,- meisjes , om Sandheat, s. Zandbad, o.
,a gar to werken),o.* —, Stopdoek, Let- Sandiness, s. Zandigheid, yr.
terdoek, m.
Sandish, adj. Zandaehtig, Los.
Sanable, adj. Geneselük , Heelbaar.
Sandix, s. store van mode.
Sandmartin, a. Zandzwaluw, yr.
Sanation, s. Genezing, y r.
Sanative, adj. Genezend , Reelend.
Saudmortar, s Zandk‘clk , vs.
Sanativeness ,s, Ge,nozentle eigenschap, yr. Sandpink, s. Zandanjclier, m.
Sandpiper, s. Strandlooper,, m.
Sancebell , s., ale Saint's-bell.
to SancLificate, v. a. BARROW, zie to Sandpit, s. Zandkuil , m.
Sandshell, s. Zandkok.er,, (zeke; e waterSanctify.
Sanctification, Heilige wandel , tn. * —, worm ,) an.
Sandstanper, s. Zandstoot , yr.
Heiligmaking , yr.
Sand-swallow, s. Oeyerzwaluw,, a r.
Sanctifier, s. Heiligmaker,5 m.
to Sanctify, v. a. Heiligen, Heilig ma- Sandwalk, s. Zandpad , o.
Sandwich, s. Boterham met vleesch, ( d.
ken. * —, Be yeiligen.
Sanctimonious , adj. (Sanctimoniously, i. twee sneden brood met vieeseh d,.art.,.,
I schen ,) yr.
adv.) Heilig , Schijnheilig.
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SAND

Sandwort , s. Zandkruid , o.
Sandy, adj. Zandig, Vol zand. *— ,Zandachtig, Los.
Sane, adj. Gezond. * , Bsj zijn voile
verstand.
Sang, pret., zie to Sing.
Sang-froid, s. Koelbloedigheid, yr.
Sanguiferous, adj. Bloearoerend.
Sanguification, s. loedmaking yr.
Sauguifier, s. Die of Dat blued maakt.
to Sanguify, v. n. HALE, Bloed voortbrengen.
Sanguinary, adj. Bloeddorstig, Moorddas. Bloedkruid, o.
dig , Wreed. *
Sanguine, adj. Bloedrood. * Volbloedig , Bloedrijk, Sanguinisch; van daar:
Vrolotk. *— , Vurig, Hartelfik, Vers. Bloedkleur,, yr. *—,
trouwelia.*
Bloedsteen, m.
to Sanguine, v. a., zie to Ensanguine.
* , Rood waken.
Sanguinely, adv., zie Sanguine, adj.
Sanguineness, s.Vurigheid,Ernstigheid,vr.
Sanguineous, adj. Bloedmakend. * — ,
Bloedrijk.
Sanguinity, s. SWIFT, zie Sanguineness.
Sanguisuge, s. Bloedzuiger, tn.
Sanhedrin , s. Sanhedrin, in.
Sanicle, s. Wondkruid, o.
Sanies, s. Scherp yocht , o.
Sanious , adj. van eene wonde, Loopend.
Sanity, s. Gezond yerstand, o., Gezondhad van zinnen, yr.
Sank, pret., zie to Sink.
Sans, prep. veroud. of Fr., Zonder.
Sanscrit, s. Sanscriet, o.
Santalin, s. Eene nit sandelhout yerkregene stof.
Santin , s. soort van dervis of heilige.
Sap, s. van planten, enz., Sap. * —
van hoot, Spint, o.
to Sap , v. a. Ondermijnen. * —, v. n.
Ongemerkt komen.
Mijn, yr.
Sap, s. Mijngang,
Sapid, adj. Smakellik , Geurig.
Sapidity, Sapidness , s• Smakelijkheid , yr.
vr.
Sapience, s.
Sapient, adj. 'rift.
Sapiential , adj. Wijsheid leerend.
Sapless, adj. ,Zonder sap, Droog. *
Oud, Dor.
Sapling, s. Jong boompje, Kweekboompie , o.
Saponaceous, adj. Zeepachtig.
Saponary,, adj. BOYLE , Zia Saponaceous.
Saponification, s. Zeepmaking , yr.
to Saponify, v. a. In zeep veranderen.

SAPO
Saponule , s., zie Essential oil combined
with a base.
Sapor, s. Smakelijkheid, yr., Smaak ,
Geur, tn.
Saporific , adj. Den smaakverwekkend of
bevorderend.
Saporous, adj. Smakelijk Geurig.
Sapphic, adj. Van Sappho, Sapphisch.
Sapphire, s. Safer, m.
SaffferSapphirine , adj. Saffleren. *
achtig.
Sappiness, s. Sappigheid „ yr.
Sappy, adj. Sappig. —, Vol spins. *—,
Jong, Zwak.
Sappy, adj. Schirnrnelig. Aanin. Het behoorde Sapy to zijn.
Saraband , s. naam van een' zekeren Spaanschen dans.
Saracen, s. Sarraceen, m.
Saracenic, adj. van de bouwk., Sarraceensch, Gothisch.
Sarcasm, s. Bitters spotternil, yr.
Sarcastic, Sarcastical, adj. (Sarcastically,
adv.) Honessd, Schamper,, Met bitters
spotternij, Scherp, Gestreng, Sarcastisch.
Sarcenet, s. Fijn taf, Sarcenet, o.
to Sarcle , v. a. Wieden.
Sarcocele , s. naam van een gezwel aan
de teelballen, Vleeschbreuk, yr.
Sarcocolla, s. Heelgom, yr.
Sarcolite , s. Vleeschsteen, m.
Sarcoma, s. Vleezig uitwas, o.
Sarcophagi, s. p1., zie Sarcophagus.
Sarcophagous, adj. Vleeschetend.
Sarcophagus, s. (pl. Sarcophagi,) Sarcophaag, (steenen doodkist,)
Sarcophagy, s. Vleescheten, o.
Sarcotic , adj. Het groeijen van nieuw
vleesch bevorderend, Vleeschmakend.
Sarculation, s. Wieden, o,
Sard, s. een rnineraal van eene rode kleur.
*
zie Pilchard.
Sardachate, s. Vleeschkleurige agant,
Sardan , s. een visch gelijk een haring.
Sardel, s. , zie Sardine.
Sardin , s. Sardijn, vs.
Sardine-stone, Sardius, s. Karneool, Sardiinsteen , m.
Sardonian, adj., zie het meer gebruikel.
Sardonic.
Sardonic, adj. van een' lach, enz., Gsdwongen, Krampachtig; — grin, Gedwongen grim , yr.
Sardonix , s. Sardonixsteen, m.
Sark , s. gewest. , Hemel, o.
Sarmentose , s. Met bosjes bladen aan do
geledingen , Rankig.

SARP
Sarplar,, s. Halve baal (wol), yr.
Sarplier, s. Paklinnen, o.
Sarracine , s. soort van oosterlucie.
Sarsaparilla, s. Sarsaparil , yr.
Sarse, s. Hine gazen zeef, yr.
to , Sarse, v. a. Door eene fijne gazen
zeef ziften.
Sash, s. Sjerp, yr. *
Gordel, m.*—,
zie Sash-window.
to Sash, v. a. Van eene sjerp of gordel
voorzien.*—, Van schuiframen voorzien.
Sash-bolt, s. Vensterboom, m.
Sash-buckle, s. Ceintuurgesp, m.
Sash-fastener, s. Raamslot , o.
Sash-knob, s. Raamknop ,
Sashoon , s. Leeren kussentje (in eene
laars), o.
Sash-saw, s. eene handzaag, Ra amzaag, yr.
Sash-window, s. Schuifraain, o.
Sassafras, s. Sassefrasboom,m, *— , Sassefras , o.
Sasse, s. PEPYS , Sas , a.
Sat, pret., zie to Sit.
Sat.a-n , a. Satan,
Satanic, Satanical, adj. Satansch, Duivelsch, Helsch.
Satanically, adv., zie Satanical.
Satanism, s. Du ivels
che aard, tn.
Satanist, S. GRANGER , /621 Snoodaard,
Goddeloos mensch, m.
Satchel, s. Zakje .o.
, zie
to Late, v. a. Verzadigen,
to Satiate.
Sateless, adj. Onverzadigbaar.
Satellite, s. Wackier, no., Malian, yr.
Volgeling ,
*
Satellitious, adj. Ult wachters bestaande.
to Satiate, v. a. Verzadigen.* — ,Overladen, VolproPpen. * Bevredigen. *—,
Laten vol trekkin.
Satiate adj. Verzadigd.
Satiation, s. weinig gebruik., Verzadiging, yr.
Satiety, s. Verzadigdheid.
Satin, s. eene zifden stof, Satan, o.
Satinet, s. Satinet, o.
Satin-flower, a. iltlasbloem, yr.
Satin-ribbon, s. Satijnen lint, o.
Satin-spar, s. Satijnspaath, m.
Satin-weaver, s. Satifnwever, ns.
Satin-wood, s. Satijnhout, o.
Satire, s. Hekelschrift ,Schimpschrift,o.,
Satire, yr.
Satiric , Satirical, adj. (Satirically, adv.)
Hekelend , B espottend. *—, Beschimpend,
Lasterend.
Satirist, s. Hekeldichter,, m.
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to Satirize , v. a. In een hekeldich t de
waarheid zeggen , Ben hekeldicht op ie.
mand maken , Hekelen.
Satisfaction, s. Voldoening , yr. * — Genoegen , o.
Satisfactive , adj. Voldoend,
Satisfactorily, adv., zie Satisfactory.
Satisfactoriness, s. Bevrediging, Toereikendheid, yr.
Satisfactory, adj. Voldoend. * —, Genoegen gevend.
Satisfier,, a. Die voldoe:,Bevrediger , m.
to Satisfy , v. a. Voldoen, Tevreden steilen. *—,Voldoen,Verzadigen, Vullen.* — ,
Voldo,en, Betalen , Bevredigen. *—.,Ze.
kerheid geven, Verzekeren. * Overtaken Overreden ; a. ) to — or , Overtuigen van; 2.) to— one's lust UPON one,
Zips' lust van iemand koelen ; 3.) to WITH , Voldoen of Verzadigen met. *—,
v. n. Voldoen, Betalen.
Sative, adj. In tuinen gezaaid, Tuin...
Satrap, s. landvoogd in het nude Perzie,
Satraap ,m.
Satrapal, adj. Van een' satraap.
Satrapy , s. Gebied van' ten satraap„ 0.
Saturable, adj. Dat geheel met lets doortrokken kan worden , Verzadigbaar.
Saturant, adj. Vullend, Verzadigend.'
to Saturate, v. a. Vullen, Laten door-,
trekken , Verzadigen.
Saturation, s. Verzad/ging, yr.
Saturday, s. Zaturdag, m.
Saturity, s. weinig gebr., Volhe id, Doortrokkenheid , yr.
Saturn , s. een der planeten , Saturnus, tn.
* —, in de scheik., Load, o. * — , in de
wapenk., Zwart (in het wapen van
vorsten), o.
Saturnalian, adj. Prolijk , Dartel , Schertsend.
Saturnian, adj.Van Saturnus; fig.Getukkig.
Saturnine, adj. Zwaarmoedig, Dof.
Saturnist, s. Somber mensch, m.
Saturnite , s. eene metaalstof nit load.
Satyr, s. Sater,, m.
Satyrian, s: Knaapjeskruid, o.
Satyriasis, s. Sterke spanning der roede, yr.
Sauce, s. Saus, yr.; ,fig. To serve one
the same — lemand met gelae munt betalen; fig. Sans, y r., Prikkel
gemeen , Dartelheid, Vrijpostigheid, Vermetelheid , yr.
to Sauce, v. a. Sausen, Sans op ... doer;
fig. lets bij voegen ,hetzij goed of kwaad;
CO - WITH , Mengen met.
Sausebox, s. Onbeschaamde kerel,m.

774

SAUC

Saucepan , s. Sauspan. *—, (Illetalen)pan
(om in te koken), Koolepan , Stoofpan, yr.
Saucer, s. weleer, Sauskom , y r. *
thans , Schoteltje (veer een theekopje), o.
Saucily , adv. , zie Saucy.
Sauciness, s. Onbeschaamdheid , yr.
Saucisse, s. Ks nidworst , yr.
Saucisson , s. , zie Saucisse. *— weleer,
zie A sort of fascine.
Saucy, adj. Onbeschaamd ; -WITH, Onbeschaamd tegen.
to Saunter, v. n. Drentelen , Slenteren,
Zwerven ; 1.) to — ABOUT , a.) 0,72.zweryen , .Rondslentet en ; Is.) Zich ophouden
bid; 2.) to — ALONG, Voortdrentelen ;
3.) to — FROM place Toplace, Van plaats
tot plaats zwerven ; 4.) He sauntered
Europe ROUND, Hit zwier.t Europa dos;
5 ) to — TOWARDS , Di entelen naar ; 6.)
CO-UP and DOWN, Ileen enweirdrentelen.
Saunter, s. YOUNG, Slenteren, Beuzelen, o.
Saunterer, s. Drentelaar,, Slenreraar, tn.
Saurian , adj. Van haagdissen , Haagdis...
Sausage, s. Worst, Saucijs , yr.
Savable , adj. CHILLINGWOOD, Te redden
Redbaar.
Savableness, s. Redbaarhei d , yr.
Savage, adj. Woest, Onbebouwd. * —,
Wild, Wreed. * — ,Onbeschaajd.*—, s.
Wilde, in.
to Savage, v. a. THOMSON , Wild, Woest
maken.
Savagely, adv., zie Savage.
Savageness, s. Woestheid. *—,Wildheid,vr.
Savagery , s. Wildernis. * —, Wildheid,
Woestheid , Wreedheid ,
Savanna, s. in Amer., Uitgestrekte vlakte zonder boomen , Savanna, yr.
to Save, v. a. Redden, Behouden , Sparen , Bewaren; God — the king! , God
spa; e den koning! , Leve de koning ! ;
to Save appearances , Den schijn ;
to — one harmless, Iernand schadeloos
houden. * — , Zalig maken. * , Besparen O yerliouden.* — ,Besparen,Uitwinnen , Voldoen ,Vervullen; to —one's
longing, Zip/ verlangen voldoen; t. ) to
— one FROM, Iemand redden van,uit ;
. ) Co-OUT OF, Redden uit. * — , V.
Goedkoop zijn , Spat-en, Uitwinnen.
Save, prep. Behalve , Uitgezonderd.
Saveall , s. Profijtettje, Zuinigje , o.
Saver, s. Redder. * —, Die er schadeloos
afkonit. * — , Bezuiniger,, Spaarder.
* — , Schraper,, Vrek , in.
Savin , s. Zevenboom , m.
Saving, aclj. Sfaarz am. * — ,Waar men
2

SAVI
schadeloos afkomt. * —, prep. Behalve,
Uitgezonderd. * , 5. Besparing , yr.
* —, Voorbehouding.* Redding.*—,
Zaligmaking, yr.
Saving-bank , s. Spaarbank , yr.
Savingly,, adv. , zie Saving , adj.
Savingness , s. Spassrzaamheid * — Neiging om te redden of zalig te maken, yr.
Saviour, s. Zaligmaker,, tn.
Savory , s. Boonktuid , o. , Kuun, yr.
Savour , s. Re
* —,
a ak , us.
to Savour, v. n. Rieken , Rniken. * ,
Smaken. * Zwemen , .Riekcn ; to—
OF , a.) Sinaken of: Ruiken naar ; b.)
Geliiken na !t-,
hebben van. * — , v.
a. Smaken, Smaok to . vinden.
Savourily,, adv., zie Savoury.
Savouriness, s. ilaagename smaak, *
Lekkere reuk, Gent-,
Savourless, adj. Smakeloos , Reukeloos ,
Zander smaak of gent-.
Savourly, adj. & adv. weinig gebruik.,
Sinakelijk.
Savoury, adj. Geurig , Lekker,, van reuk
of smaak.
Savoy, s. Savooikool ,vr.
Saw, S. SHAKSP. Spa eak, vr. , Spreekwoord , tn.
Saw, pret., zie to See.
Saw, s. Zaag , yr.
to Saw, irr. & reg. v. a. Zagen; I. ) to
- DOWN, Ornzagen; 2.) CO - THROUGH,
Doorzagen.*— , v. n. Gezaagdworden ,
Zich laten zagen.
Sawdust , s. Zaagmecl , o.
Sawer, s. veroud., Zager, 544.
Sawfish, s. Zaagvisch, m.
Sawmill, s. Zaaginolen, tn.
Sawn , part. , zie to Saw.
Sawpit, s. Zaagkuil , tn.
Sawwort , s. Schoorkruid, o.
Saw-wrest, s. Tandzetter,, (werktuig
om de tanden eerier zaog to zetten,)nt.
Sawyer , s. Zager,
Saxatile , adj. Van eene rots, Rots...* —,
Op rotsen levende.
Saxifrage, s. Steenbreke ,
Saxifragous, adj. Steen oplossend.
Saxon, s. Sakser,m.*—,Saksische taal,vr.
Saxonism, s. Saksische spreekmanier,, yr.
Saxonist, s. Kenner der Saksische Pull, yr.
to Say, irr. v. a. Zeggen. * , Opzeggen;
to — a lesson , Eerie les opzeggen ; to —
one's prayers, Zijn gebed does; to —
mass , De mis lezen ; c.) I will — nothing
ABOUT him , Ik wi/ niets van hens zcg-gen ;
50-AGAINST, Zeggen cf Inbrcti-

SAY
gen tegen ; 3.) to — OUT, als: Say it
OUT, Zeg op, Lane hooten, Zeg maar
op; 4.) to —TO, Zeggen tot, * —
Spreken , Zeggen, Vertellen; a.) to -or, Sp ' eken van ; 2.) tO - ON, a.)
VoortsPreken; b.) Opspreken.
to Say, v. a., zie to Assay.
Say, s., zie Assay.
Say, s. IVat iemana to zeggen heeft, 0.,
Boodschap, yr.
Say, S. SPENSER , snort van donne
Say, s. Saai , o.
Gezegde, SpreekSaying, s. Zeggen. *
woord , 0. , Spreuk, yr.
Scab, s. Roof , y r. —, Schurft (der
paarden), y r. en o. *— ,Slechte of Genceene kelel, m.
Scabbard, s. Scheede (van een zwaard),yr.
Scabbed , adj. Schurftig. * Gemeen,
Sleeks.
Scabbedness , Scabbiness, s. Sclzurftigheid.
, Slechtheid, yr.
*
Scabby, adj. Schurftig.
Scabious, adj. Schurftig. *
s.Schurftkruid, 0.
Scabrosity, s. BURTON, zie Scabrousness.
Scabrous, adj. °net-en, Hobbelig. * ,
Onaangenaam , Hard, Onwelluidend.
Scabrousness, s. Hobbeligheid, yr.
Scabwort, s. zeker kruid.
Scad, s. , zie Shad.
Scaffold, s. Stellaadje, yr. *—,Schavot.
* —, Steiger (der metselaars), o.
to Scaffold, v. a. Met steigers voorzien.
Scaffoldage, s. SHAKSP. zieScaffolding.
Scaffolding, s. zie de a. en 3. beteekenzs
van Scaffold.
Scaffolding-hole, s. Steigergat, o.
Scaffolding-pole, s. Steigerpaal, tn.
Scagliosa , s. Kunstmarmer, o.
Scalable, adj. Met ladders to beklimmen.
Scalade, Scalado, s. Beklimming met
stormladders, yr.
Scalary,, adj. Opgaand, Trapswifte.
to Scald, v. a. (met heete vochten) B randen , Verbranden.
Scald, s. Schurts (op het hoofd), y r, ergo.
Scald, s. naam van een' der noordsche
dichters , Skalde ,
Scald, adj Slecht , Ellendig , Gemeen.
Scald, s. Brandwonde van beet water,
enz., yr.
Scalder,, s. een dichter, zie Scald.
Scaldhead, s, Zeer hoof d , o. ,Schurft (op
het hoofd), vr. en o.
Scaldheaded, adj. ZterhoofdigScaldic, adj. Van de Skalden.

SCAT,
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Scale, s. Schaal , Treegschaal , Balans.

* —, Schaal, (waarvan aan elk eind der
balans eerie.) * is; den dies-en/lent,
Weegschaal. * —,Ladder. *—, BektitaTrapsming met stormladders ,vr. *
wijze voortgang , tn. --,Schaal ,111
schaal. * ,Muzijklad.ler, Toonladder,
vr. *—, in het algemeen, Elk ding,
dat, even als sone ladder, geliskelvk
veldeeld is, als: Illaatstok , m., ehz.
Bitten.
to Scale , v. a. Beklimmen.*
Scale, s. Scrub. *-—, Sch ilfer, yr.
to Scale, V. a. Does; schilferen. *
Schubben, Afsch-tbben. "—, Alschillen;
tO AWAY, Afschilferen.
Ira dunne schilfertjes afvallen ; to-0Fr,,
Afschilferen.
Scaled, adj. Geschuid, Met schubben
voorzien.
Scaleless, adj. Ongeschubd.
Scalene, adj. met drie ongeliike zijden.
*— , s. Driehoek , met drie angels:Ike
zijden , tn.
Scaliness, s. Schilferigheid, yr.
Scaling-ladder, s. Stormladder, yr.
Scall, s. Schur , y r. en o., Hoofdzeer, o.
Stalled, adj. Schurftig.
Scallion, s. Sjalot, yr.
Ronde opeScallop, s. Kammossel.
ning aan den rand, yr.
to Scallop , v. a. flan de kanten slangvormig waken of uittanden.
Scalp, s. Vies der hersenpan, Panvlies ,
Schedelvlies , o. * , Hersen / an , vs.
* —, Voorste gedeelte van den schedel, o.
to Scalp, v. a. Van het panvlies betooy en, Panvliezen , Sealperen.
Scalpel, s. bij wendhcel., Beenschrape,,
m., Ontleedmes, o.
Scalper, s. snort vests ontleedm6s : "— ,
Scalpeermes, o. * Radeernaald , yr.
Scalping-iron, s. Scalpeermes,o.
Scaly, adj. Schubbig.
to Scamble , v. n. Schrapen, Grabbelen;
It) - FOR , Grabbe len naar. *-- ,
-, Door!', Cngf1,
se werk gaan inst.
*--, v. a. Legint to vero,d., Vermit,
ken , Vet nielea , Veyse!ieuren.
Scambler,s.Onbeschaamde schuhnl ;oper,m.
Scamblingly,, adv. Met gedrui,t;s.
Scammoniate, adj. Van scan:monium gemaakt.
Scammony, Purgeerwinde, yr. * — ,
zeker harSaCialg sap , Seammon , O.
to Scamper, v. n. Wegl 'open
len ; I.) to - ACROSS, Snelie7: slit , Lootel., over ; 2.) tO - AWAY Wegsnellen,
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Het hazepad kiezen; 2.)to—OFF ,

SCAP

s. , zie Escape. * ---4 Guitere ,
I Poets, vr, * —,
Scape, s. in de plantk.,Stengel,Steel,ns.
Scape-gallows , s. Galgvogel, m.
Scape-goat , s. Zondenbok , in.
I Scape-grace , s. Ellendige keret, m.
Scapement, s., zie Escapement.
Scape-rock , s. Speksteen, in.
Scape-rules, s. pl., zie Space-lines.
Scapolite, s Piramidale yeldspaath, tn.
Scapula, s. Schouderblad , o.
Scapular, Scapulary, adj. Van de schouders of schouderbiaden. * --, s. Schouderkleed , Scapulier, o.
Scar, s. Likteek'en, o., Schram. * — ,
(alleen staande) Klip , yr.
to Scar, v. a. Met likteekenen toeheelen.
* —, filet wonden bedekken.
Scar, s. Zeepapegaai, Papegaairisch, m.
Scarab, Scarabee, s. Ke yes, Schalebijter , in.
Scaramouch, s. Hansworst , rts.
Scarce, adj. Sclzaarsch , Weinig, !Viet
overvloedig. *— , Zeldzaa.m. * —, adv.
(Scarcely, adv.) Naauwelliks.
Scarceness, Scarcity, s. Schaarschheid.
* —, Zeldzaamheid, vr.
to Scare, v. a. Verschrikken; to-AWAY,
Van schrik doen wegloopen.
Scarecrow, s. Vogelverschrikker,Moolik,
m. * —, Schrikbeeld, o.
Scarefire, s. HOLDER, Brandalarm , o.
Scarf, s. Sjerp, o. * —, Sluifer, ns.
to Scarf, v. a. Met eene sjerp of sluijer
voorzien ; fig. Kleeden; to — ta, 5 OpSMilkken , Optooijen.
to Scarf, v. a. Lasschen.
Scarf, s. Latch, m.
Scarfskin , s. Opperhuid, m.
Scarification, s. Insnijding (bif het koppen), Kerving, vr.
Scarificator, s. Die insnijdingen maakt.
Scarifier, s. Die insnijdingen maakt , in.
* — , Lancet daartoe, o.
to Scarify, v. a. Insnijdingen maken, bit
het koppen, om het blood nit to laten,
Kerven.
Scarious, adj. in de plantk., Buigzaam,
Dun en half doorschijnend.
Scarlet , s. Scharlakenkleur , y r. * — ,
Scharlaken , o. * — , adj. Scharlakensch.
Scarlet-bean, s. Scharlakenboon, yr.
Scarlet-cardinal-flower, s. Roode kardinaalsbloern , yr.
Scarlet-cloth, s. Scharlaken.
Scarlet-colour, s. Scharlakenkleur, yr.

Trg- 1 Scape,

snellen.

to Scan, v. a. (een vers) Onderzoeken,

door de voeten to tellen , Scanderen; fig.
Naauwkeurig onderzoeken.
Scandal, s. Schandaal , o., "fans t oot, m.,
Ergernis. * —, Schande , Biaam, Oneer, vr.
to Scandal, v. a. Beschimpen, Lasteren.
* —, Ergeren; to Be scandaled AT ,
Zich ergeren over.
to Scandalize, v. a. Ergeren, .elanstoot
geven; to Be scandalized AT , Zich ergeren over, Beleedigd zijn over. * — ,
Belasteren, Met schande bedekken.
Scandalous, adj. Ergerlijk , .elanstcot gevend. * —, Onteerend, Beleedigend ;
Beieedigend voor..—, Schandeiiik,
—To,
Snood.
Scandalously, aay. , zie Scandalous.
Scandalousness, s. Ergerlijkbeid , yr.
Scandalum magnatum , s. Lastering omtrent een' groote des lands, yr.
Scandent, acij. Klirnmend.
Scanning, s. Scanderen , o.
Scansion , s. Scanderen, o., zie to Scan.
to Scant, v. a. Beperken.* —, v.n. Minder worden, Verminderen. * —, scheepsw.,
Schralen.
Scant, adj. Schaarsch , Bekrompen, Weinig. * — , Spaatzaam. *--, adv. veroud.
of gemeen , Naauwelijks. * —, s. veroud., Schaarschheid, yr.
Scantily, adv., zie Scant.
Scantiness, s. Engheid , Naauwheid.*—,
Schaarschheid, Karigheid, vr.
to Scantle, v. n. Ontbreken, In geringe
mate y oor handen zips. * —, v. a. Ver.
brokkelen, In kleine stukken verdeelen.
Scantlet, s. Stukje, o. * — , (Kleine)
maat , yr. *—, scheepsw., Bootsklamp, m.
Scantling, s. Bepaalde hoeveelheid. * —,
Maat , vr.*—, Stukje, o. *—, scheepsw.,
ilfmeting van een stuk hout, yr. * —,
Stutklamp (onder de achterwielen van
een' roopaard), m. * —, Hout onder 5
voet vierkant, o. * —, adj. veroud.,
Gering, Klein.
Scantly, adv. veroud., Naauweliiks.*—,
DRYDEN , zie Scantily.
Scantness, ,s. veroud., Bekrompenheid,
Geringheid, yr.
Scanty, adj. 1Vaauw , Eng ,Gering.*—,
Klein, Weinig , Schaarsch.*—, Karig;
- OF words, Spaarzaarn met zijne woorden.
to Scape, v. a. & n. ,zie to Escape.

SCAR
Scarlet-convolvulus, s. Purperkleurige
winde , yr.
Scarlet-fever, s. Scharlakenkoorts, yr.
Scarlet-grain, s., zie Kermes.
Scarlet-horse, s. Huurknol, tn.
Scarlet-horse-chestnut, s. Roode wilde
kastanje, yr.
Scarlet-jasmine, s. Bignonia, yr.
Scarlet-lupine, s. Roode lupine, yr.
Scarlet-lychnis , s. Brandende liefde, yr.
Scarlet-oak, s. Steeneik, m. (Skirmish.
Scarmage, s. SPENSER, verbastering van
Scarp, s. Schuinte (aan den buitenkant
eener gracht), yr.
Scarus, s. een visch , zie Scar.
Scatch , s. Kapgebit , o.
Scatches , s. pl. snort van stelten.
Scate , s. Schaats, yr.
to Scate, v. n. Schaatsen riftlen.
Scate, s. Zeeroch, Engelvisch, m.
Scatebrous , adj. Vol btonnen.
Scater, s. Schaatsrijder , fn.
to Scath, v. a. Beschadigen.
Scath, s. Beschadiging, yr.
Scathful, adj. Beschadigend , Nadeelig.
Scathless, adj. Schadeloos ,Onbeschadigd.
to Scatter, v. a. Strooijen.*—, Verspreiden , Verstroaijen. * , Dunnetjes spreiden. *
Bestrooen, Bespreiden ; I.
to — ABOUT, a.) .Rondstrootien; b.)
Verspreiden of Strooijen over, door; 2.)
to - AWAY, Verdrsiven, Wegdritven ;
3.) to— OVER , Verspreiden over; 4.)
to— THROUGH the province , Door tie
provincie yerspreiden ; 5.) to — WITH,
Bestroolyen of Bedekken met. * , v.n.
Verstrooid of Perspreid warden.
Scatteredly, adv. Verstrooid, Dun.
Scattering, adj. Dun, Verspreid. *—,.s.
Verspreiden. *
Verspreide, o.
Scatteringly, adv. Verstrooid, Hier en
daar.
Scatterling , s. SPENSER , Landlooper, tn.
Scaturient , adj. Springend als eene fontein.
Scaturiginous, adj. Vol bronnen of fonteinen.
Scavage, s. Belasting, die vreemde kooplieden aan den burgemeester betalen, yr.
Scavanger,, s. weleer,, Opziener over het
schoonmaken der straten. * thans,
Straatveger,
Scelerat, s. CHBYNE Booswicht , m.
Scenary, s. veroud., zie Scenery.
Scene, s. Tooneel, o. *
Rol, yr.
* , Scher m, o.
to Scene, v. a. SANCROFT , 1691 Vertoonen, Ten tooncele voeren.
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Scenery , s. Vertooning, Voorstelling.*—,
Schikking en opeenvolging der tooneelen
in , een tooneelstuk, vr.; fig. Tooneel,
Schouwspel, o., Voorstelling, Natuur,
yr. , Tafereelen, o. meerv.
Scenic, adj. Van een tooneel, Theatraal,
Tooneel... , Tooneelmatig.
Scenical , adj., zie Scenic.
Scenographical, adj. (Scenographically,,
adv.) ills een vergezigt geteekend.
Scenography, s. Teekenen van vergezigten , o., Vergezigtkunde, yr.
Scent, s. Reuk ,
to Scent, v. a. R.uiken. * , Met reek
vervullen.
Scentful, adj. Geurig. *
, Filn vas
reuk.
Scentless, adj. Zonder reuk.
Sceptic, adj. Twiffelend, Twiffelachtig.
* —, s. Twilfelaar,, rn.
Sceptical, adj., zie Sceptic, adj.
Sceptically, ado: Met twiffeling.
Scepticalness, s.
—,
felzucht, yr.
Scepticism , s. Twiffelzucht, yr.
to Scepticize , v. n. SHAFTES&U,RT .Ease
twiffelaar zitn.
Sceptre, s. Schepter,
to Sceptre , v. a. Van een' schepteryoarzien.
Sceptre-bearer, s. Schepterdrager,, tn.
Sceptred, adj. Eenen schepter zwaafiend,
Geschepterd.
Schedule, s. List, Cell, yr.
Schematism , s. Schikking, Voorstelling
van de aspecten der hemel.igchamen.*.---,
Gedaante, Schikking, yr.
Schematist, s. Plannenmaker,
Scheme, s. Plan, o. * Voorstelling,
4fbeelding, bijz. van tie aspecten der
hemelligchamen, yr.
to Scheme , v. a. Ontwerpen. * —, v. u.
Plannen maken.
Schemer, s. Plannenmaker, tn.
Schemist , s., zie Schemer.
Sch-esis , s. Gesteldheid. *—, Voorstelling
van iemands gezindheid (in zifn nadeel), yr.
Schism, s. Scheuring. (in kerk), yr.
Schismatic, s. Die ztch van deware kerk
afzondert Scheurmaker, m. * , adj.
zie Schismatical.
Schismatical, adj. (Schismatically, adv.)
Scheurziek.
to Schiematize, v. n. Eene scheuring en
de kerk verwekken ofhelpen bevarderen.
Scholar, s. Leerling. * , Geletterde ,
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SCHO
Hij, die
Geleerde. * —, Pedant. *
gestudeerd heeft, Gestudeerde, m.
JONSON zie ScholarScholarity, s.
ship.
Scholarship , s. Geleerdheid. * — ,Geleerde opyoeding , yr., ilkademieleven,
Studentenleven, o.
Scholastic, adj. Schoolsch.*—,Verwaand.
s. Schoolsch geleerde, in.
*
Scholastical, adj. (Scholastically, adv.)
Schoolsch, zie Scholastic.
Scholasticism, s. Schoolsche geleerdheid,vr.
Scholiast, Uitlegger,, Schrijver van
geleerde noten ,
Scholiastic, adj. Van een' scholiast.
to Scholiaze, v. n. MILTON, Noten
schrijven.
Scholical, adj. HALE , zie Scholastic.
Scholion, Scholium, s. Geleerde nose, yr.
Scholy, s. HOOKER, ilanmerking , Geleerde noot , yr.
to Scholy. , v. 11. HOOKER. Geleerde noten schrtiven, Uitleggen; to — ON , Noten schrilven op.
Onderwil ,
School, s. School, yr. *
o. * ,Leerwijs, yr.
to School, v. a. Onderwitzen. *—, Berispen, Op eene meesterachtige wijze behandelen.
Schoolboy, s. Schooljongen, tn.
Schoolbutter, s. Schoolstraf, yr.
Schooldame, s.Sclzoolhouderes, Matres, yr.
Schoolday, s. Schooldag , m.; In my
schooldays, Toen ik op school ging.
Schoolday-friendship , a. Schoolvriendschap, yr.
Schoolery, s. SPENSER , Voorschriften ,
0. meerv.
Schoolfellow, s. Scho,lmakker,
Schoolgirl, s. Schoolmeisje, o.
(yr.
Schoolhire , s. Schoolgeld, o.
Schoolhouse, s. Schoolgebouw, o., School,
Schoolgeld,
Schooling, s. Onderwijs.*
lerisping, Straf, yr.
o. *
Schoolmaid, s. Schoolmeisfe, o.
Schoolman, s. Geleerde, die bedreven is
Schoolsch godgein het disputeren. *
leerde ,
Schoolmaster, s. Schoolmeester,, Schoolonderwijzer , m
Schoolmistress, s. Vrouw, die school houdt,
Matres Schoolhouderes , vr,
Schoolpiece, s. Versierd vel papier, waarop schoolkinderen op kersmis, enz. brieven
aan ouders, bloedverwanten,enz.schrijven, o.
gchooner, s. Schooner, din.

Sta0
Schors, s., zie Shorl.
Sciagraphical, adj. Van de Sciagraphy,
Sciagraphisch.
Sciagraphy, s. ilfteekening van een geholm , dot men de binnenziidezien kart.
* —, Kunst, om door de schaduw van
zon, moan of sterren, den tijd te we-

ten, yr.

Sciatheric, adj. Van. eenen zonnewijizer.
Sciatic, adj., zie Sciatical. *—, s., zie
Sciatica.
Sciatica, s. Heupjicht, vr.
Sciatical, adj. Van de heugicht.
Science, s. Wetenschap, Kennis. *.—
Kunde , Kundigheid. *— , Kunst, Vrife
kunst , Pr.
Sciential, adj. MILTON, zie Scientific.
Scientific , Scientifical, adj. (Scientifically,
adv.) Wetenschappelijk.
Scimitar, s. Houwer, m., Sabel, yr.,
(Arens) zwaard, o.
Scintillant , adj. Vonkelend.
to Scintillate, v. LI. Vonken uitwerpen,
Vonkelen.
Scintillation, s. Vonkeling, yr.
Sciolism, s. Oppervlakkige kennis , yr.
Sciolist, s. Schoolvos, Halfgeleerde, tn.
Sciolous , adj. HOWELL, flalfgeleerd.
Sciomachy, s. Vechten met eene schaduw,o.
Scion, s. Entje, o., Ent, yr., Entrijs,o.
Scioptic, adj. Van de donkere kamer.
*—, s. Lins, die men aan eene donkeys
kamer gebruikt, vr.
Scire-facias, s. Geregtelijke oproeping ors
zone gronden te kennen te geven , vs.
Scirrhosity, s. Knobbeligheid oVerharding
der klieren , vr
Scirrhous, adj. Knobbelig, Met verhards
klieren. (bel , in.
Scirrhus, s. Verharde klier, y r., Knob.
Sciscitation , s. Onderzoek, o.
Scissible , Scissile, adj. Kloofbaar.
Scission, s. Kloving , Snijding , yr.
Scissors, s. pl. Sclzoar, vr.
Scissure , s. Scheer, Spleet, yr.
Sclerotic, adj. Hard; — tunicie (of the
t. Verhareye), Horenvlies , o. *
dend geneesmiddel , o.
to Scoat, v. a. (een rad) Vastzetten,
door er eve' steen enz. onder to leggen.
Scobs, s. pl. Villsel.*—,Metaahchuim,o.
to Scoff, v. n. Spotten, Schimpen; to AT , Schimpen op.
Scoff, s. Beschimpis'g, yr.
Scoffer, s. Beschimper,
Scoffingly , adv.. Op eene bachitni.ientig
wifze , S clzimpig.

SCOL

Scold, v. n. Schelden ; to — AT , Uitschelden. *
v. a. Uitschelden, Doorhalen , Vensteren. (yr.
Scold, s. Twistziek wijf,, o., Helleveeg,
Scolder, s. Schelder, m.
Scolding, adj. Twistziek. *
s. Schelden , o.
Scoldingly , adv. Met scheldwoorden.
Scollop , zie Scallop.
Scolopendra, s. zekere vergiftige slang.
*—, Keldermot, yr., Duizendbeen, o. *—,
Oorworm, m. *
Steenvaren, yr.
Scomm , s. veroud., zie Buffoon, Jeer.
Sconce, s. Bolwerk. * —, Hoofd, o.*—,
,eirmblaker,, (gemeenl. met een' Spiegel, om het licht terug to kaatsen,) m.
*
gemeen, Geldboete, yr.
to Sconce , v. a. gemeen , Met eene geldboete straffen.
Scoop , s. Houten schop, Schoep , yr.,
Hoosvat met eenen langen steel, o. *—,
bid wondh. , Spatel * —, Veeg, Slag, m.
to Scoop , v. a. Ledigen, Uithoozen. *—,
Uithollen; to — AWAY, a.) Wegschep.
pen , Weghoozen; b.) Wegnemen , Wegvegen ; 2.) to —FROM , Hoozen uit (water) ; 3.) to — OUT , a.) Uithoozen; b.)
Wegnemen (uit , from); 4.) to — OUT
OF, a.) Hoozen uit; b.) Wegnemenuit;
5.) He scooped UP the water in the hollow of his hand, Hij schepte het water
in de Nolte zijner hand op. * THOMSON, oneigenlijk , In holtenplaatsen,
Scooper,, s. Hoozer. *
Kruisvogel ,
Kramsnavel, m.
Scope, s. veroud. .elfzienbare ruimte,
yr. * —, thans , Doel, 0 ogmerk, Einde,
a. — Ruirnte. * — , Vrijheid. *
Zwelgerij, Buitensporigheid, yr.
Scopiform , adj. Bezemvormig.
to Scoppet , v. a. bish. HALL, Uitschepden ; to —OUT, Uitscheppen.
Scoptic, Scoptical, adj. SOUTH, zie
Scoffing.
Scopulous, adj. Vol klippen.
‘corbute , s. 1657, zie Scurvy.
Scorbutic, Scorbutical, adj. (Scorbutically,, adv.) De scheurbuik hebbende,Seorbutiek.
Scorce , s. , zie Scorse.
to Scorch, v. a. Schroeijen. * Branden ; i.) Scorched BY, Verzengd of Ver•
brand door; 2.) Scorched WITH the burning -sun, Door de brandende zon vetzengd. * —, v. n. Schroeijen , Brandeis.
Scorching-fennel, s. snort van venkel, anders Deadly carrot geheeten.
to
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Scordium , s. Manderkruid, o.
Score , s. Keep, Insnijding , Kerf: ,
Loin , y r. * —, Ketfi tok , m., Rekening;
to Quit scores, De rekening vereffenen;
Upon a new—, Op nieuw. *— ,
teekening. *—, Rekening , yr., Ge/ag,
o., Schuld, yr. * — , Grand, m., Reden, Oorzaak, y r.; Upon the — of our
friendship , Uit hoofde van onze vriendschap. * , Twintigtal , o. ; Four —,
Tachtig; A song in—, Een lied op noten.
to Score, v. a. Op den kerfstok zetten,
eene schuld opteekenen. * — ,Toerekenen, Te last leggen. * —, Met eons
ifin kerf, enz. teekenen. * , Inkepen;
I.) to - INTO , Kepen Inlaten in;
2. ) to- OUT , Uitdoen ; 3.) to - Up
Opteekenen, Adnschrifren.
Scoria, s. (pl. Scoriae) Schuim, o.,Vuiligheid, yr.
Scoriaceous, adj. Schuimachtig,
of Van schuim.
Scorification, s. Verandering in schuim,
to Scorify, v. a. In schuim veranderen.
Scorions, adj. veroud., zie Scoriaceous.
to Scorn, v. a. Versmaden, Verachten.
* —, v. n. Schimpen, Spotten, Verachting toonen; I.) to —AT , Verachien,
Met verachting behandelen; 2.) to-To
(think), Het verachten of versmaden is
(denken).
Scorn , s. Versmading , yr. *—, Voorwerp
van bespotting,
Spot, m.
Scorner, s. Versmader, Verachter. * —,
Spotter, m.
Scornful, adj. (Scornfully, adv.) Persmadend, Verachtend ;—
Spottende
over, met, Zich niet storende aan,
Scorning, s. Versmaden, o.
Scorpion , s. een insect, Scliorpioen. *—,
eon teeken van den dierenriem, Schorpioen. *
eene zweep, gee‘el, Schorpioen.
— , een zeevisch, Zeescisorpioen, rn.
Scorpion-fly, s. Schorpioenvlieg , yr.
Scorpion-grass, s. Schorpioenkruid. *—,
Muizeoor,, o.
Scorpion senna, s. een gewas, Schorpioensenna , yr.
Scorpion-spider, s. Schorpioenspin, yr.
Scorpion's-tail, s. eene plant,Schorpioenstaart , tn.
Scorpion's-thorn, s. snort van breve,
Schorpioenstaart, tn.
Scorpion-tick, s. Schorpioenspin, yr.
Scorpion-wort, s. Schorpioenkruid, o.
Scorse, s.
yr.
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to Scorse , v. a. Tuischen, Ruilen, rep.
ruilen.
Scortatory, adj. Hoerachtig.
Scot, s. Betaling , yr. ; to Pay and lot,
Sclzot en lot betalen , zie Escot.
to Scotch v. a. , zie to Scoat.
to Scotch, v. a. Kerven.
Scotch, s. Kerf, Kleine insnijding , yr.
Scotch-collops , s. pl. Gebradene reepjes
kalfsvleesch, o. meerv.
Scotch-hoppers , s.
kinderspel, waarbij
men over lijnen springt , Hupspel , o.
Scotia, s. in de bouwkunde, Verdieping ,
Groef, yr.
Scotist, s. dfanhanger van DoNs ScoTUS Scotist, m.
Scotograph , s. Werktuig om in het donker to schrifven , o.
Scotomv, a. Duizeling (met verduistering aver oogen), yr.
Scotticism, s. Schotschheid, Schoteche
uitdrukking, yr.
Scoundrel , s. Schurk, m, * —, adj. veroud., Schurkacheig.
Scoundrel-ism, s. gerneenz., Schurkachtig•
held, yr.
to Scour, v. a. Schuren, Wrijven. * — ,
Sterken stoelgang veroorzaken *—, Reinigen, Zuiveren.*—, Doorloopen, Doorzwerven , Schoon maken, Yegen ; ) to
— the country AFTER one, Iemandlzet
geheele land door zoeken ,Het land naar
iemand afloopen; a.) to —a thing FROM
rust, Den roest van lets afichuren; 3.)
to — the sea OF pirates, De zee vanroovers zuiveren. * v. n. Schuren,
Schoon maken, Reinigen. *— , dffgang
hebben, Loslijvig zijn, Purgeren. * —,
Zwerven, Loopen, Oindolen; ) to
-ALONG,
Rondzwerven langs; 2.) to —
AWAY Zich wegpakken, Zich nit het
stof of nit de voeten maken; 3.) to OFF , Wegsnellen, Zich wegspoeden; 4 . )
CO - THROUGH, Door
heensnellen.
Scourer, s. Schuurder, m. *
Sterk
purgeermiddel , o, *
Looper, m.
Scourge, s. Zweep , yr. ,Geesel; fig. Geese!,
, Straf, yr. *—, Strafer, Ka:Oder , m.
to Scourge, v. a. Slaan met eene zweep,
Geeselen. * Geeselen, Kastilden,
Straffen, Bezoeken, Tuchtigen.
Scourger, s. Tuchtiger, , en. (yr.
Scourging , s. Geeseling; fig. Kastijding,
Scouring, s. Schuring.*—, Loslivigheid,
Looperij, yr.
Scouring-ball, s. Plekbal, m.

SCOU
Scouring-barrel, s. Schuurvat, o., Schuur
ton (der speldenmakers) yr.
Scouring-drops , s. p1. Vle'kwater,, o.
Scouring-paper, s. Schuurpapier, Wrilf.
papier, o.
Scouring-tub , s. Netvat, o.
Scout, s. Verspieder,, Spie , Spion, (die
op kondschap uitgezonden wordt, om de
bewegingen der vijanden gale to slaan,)rn.
to Scout , v. n. Op kondschap uitgaan.
to Scout, v. a. Uitjouwen, Verwerpen.
Aanm. Komt meer en nicer in gebruik.
Scovel s. Ovendweil , m.
to Scowl, v. n. Pruilen, .Zuur zien
Grimmig zien ; I.) to — AT , Grimmig
ofToorezig aanzien; 2.) to — Grimm.ige blikken slaan op, Grimmig aan.
vela ; 3.) to - OVER, Grimmig ofnernig zien bib *
v. a. MILTON, Door
grimmige blikken verdriiven.
Scowl, s. Pruilen, Zuur gezigt, o.,
Grimmige blik , m.
Scowlingly, adv. Pruilend , Zuurmuilig.
to Scrabble, v. n,. Krabben , Schrapen ,
Krabbelen.; to —ON , Krabben op.
Scrag, S. Dun en wager stuk ofding, o.;
He is a mere
Hif is niets dan vel ea
been.
Scragged, adj. Mager, Dun. *
0nd-en, Knobbelig.
Scraggedness, s. Magerheid. • —, Knobbeligheid , yr.
Scraggily, adv., zie Scraggy.
Scragginess, s., zie Scraggedness.
Scraggy, adj. Dun, Mager. *—,Ruw,
Onefren, Knobbelig.
to Scramble, v. n. Grabbelen, Crijpen.
* , Klauteren (met behulp iler handen );
a. ) to -FOR, Grabbelen naar; 2.) COON shore , Op den oever klauteren; 3.)
to — Us a rock , Rene rots opklauteren.
Scramble, s. Grabbelen. * ilauteren
(met behulp der handen),
Scrambler, s. Grabbelaar. *
Klan
tee aar,, m.
to Scranch , v. n. Kraken, Knappen (tusschen de tanden), zie to Craunch.
Scrannel, adj. MILTON, Slecht, Ellendig.
Scrap, s. Stukje, o. *
Snipper, m.,
Brokje (papier), o.
to Scrape, v. a. difschrapen, Schrapen.
Uitkrabben. * Krassen. * —,
*
Bifeen schrapen; I. ) to — OFF , difschrapen, difschrabben, dffichrappen; 2.) to
- TOGETHER, Bijeenschrapen , Zamenschrapen ; 3.) to — acquaintance WITH

SCR
one, a.) Met iemand kennis zoeken to
maken; b.) Zich bij hem indringen.
Een
*—, v. 0. Krassen. *
voetj e, maken.
Scrape, s. Krabben. * —, Strijkvoetje,
o. ; van hier: Buiging. * — , Perkgenheid , yr. , Nood , M. 5 Klein, yr.
Scrape-good, Scrape-penny, s. Vrek, m.
Scraper, s. Krabber,, (werktuig om to
schrapen,)m.*—,Schraper,Gierigaard.
—, Krasser, Slecht vioolspeler, m.
Scraper-burnisher, s. Polijststaal , o.
Scraping, s. Schraapsel , o.
Scrat , s. plaats. 5 Hermaphrodiet, Kween,
yr., Manwilf, o.
to Scrat, v. a. bij oude schrilvers , zie to
Scratch.
to Scratch, v. a. Schrammen.* Krabben. * —, Krabbelen, Stecfat schriiven.
*—, Slecht schilderen, Kladden , Kneeljen ; I. ). to — OUT , a.) Uitkrabben ;
b.) Zamenfiansen ; 2.) to — one's head
rota., Het hoofd krabben om, over; 3.)
to — UP, Open krabben , Opkre.:bben.
Scratch, s. Schram. * —, Krab , yr. ;
zie ook Scratches.
Scratch-back, s. Rugkrabber,, m.
Scratcher, s. Krabber,, m.
Scratches, s. pl. Opene zweren aan den
voet eons paards , y r. meerv.
Scratchingly , adv. Met krabben.
Scratch-pan, s. Zoutpan(in Engeland), Yr.
Scratch-work, s. zeker fresco, bij de Italianen sgraffito geheeten.
Scraw, s. SWIFT, oppervlakte , Kors!.
Zode , yr.
*
to Scrawl, v. a. Krabbelen, Slecht schrijven ; I.) to — OUT words UPON sand ,
Woorden in zand krabben ; 2.) to OVER (WITH ), Bekrabbelen of Bekrabben (met). * , v. n. Krabbelen , Hanepooten , maken. Aanm. flet schijnt soms
voor to Crawl gebruikt to zijn.
Scrawl, s. Sleek: schrift , a., Hanepooten,
m. meerv., Gekrabbel , o.
Scrawler, s. Slecht schrijver,, ns.
Scray,, s. Zeezwaluw,, vr.
Screable, adj. Dat uitgespogen lean wooden.
to Screak , v. n. Een krassend geluid maken, Krassen. * Een' schseeuw geven , Schreeuwen.
to Scream, v. n. Schreeuwen (van pile;
enz); to — FOR , Schreeuwen em.
Scream, s. Schreeuw,, Gil, in.
Screamer, s. Schreeuwer. *—,naamvan
zekere vogel , Schreeuver,, m.
to Screech, v. n. Schreeuwen ,
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*— , Krassen , Krijschen, Een krassend
geluid geven.
Screech, s. Gil, tn. *
Gekras , Gekrijsch , o.
Screechowl , 5. Nachtuil o.
Screen, s. Scherm , o.* —, Zandzeef; yr.
to Screen , v. a. Beschermen, Beschutten;
I. ) to-FROM, a.) B eschut ten - tegen ;
b.) Onttrekken aan ; 2.) to - OFF ,.elf;
schutten.
, Ziften.
Screw , s. Schroef, yr.
to Screw, v. a. Schroeven. * , Pastschroeven. *
lilisvormen , Rekken.
* , Afpersen. * — , Drukken , Te
naausv bepalen , Pijnigen. * —, Onderdrukken ; I.) to - DOWN a coffin, Eene
kist digt schroeven; 2.) to — IN , Indringen , Met geweld inbrengen ; 3. )
to — INTO, Schroeven in; to — one's
face INTO, Zijn gezigt misvormen tot ;
to— one's self INTO another's matters,
Zich met eons tinders zaken bemoeijen ;
to— one's self into one's favour, Zich
in iemands gunst dringen ; 4.) to — ON,
Vastschroeven aan, op ; 5.) to — OUT,
Afpersen, Afdringen ; 6.) to - TO,
Vastschroeven aan ; 7.) to — UP , a.)
Opschroeven, Opdra4en , Opvt7zelen ;
b.) Opdwingen , Forceren.
Screw-cascer,, s. Schroefrol , vr.
Screw-chase, s. Schroefraam , yr. en o.
Screw-chiver, s. Schroevendraaijer,, m.
Screwer, s. Schroever, 711.
Screw-hook, s. Schroefhaak , m.
Screw-knob, s. Schroefkop,
Screwpine, s. eon buitenl. gewas, Schroef
Hit; , m.
Screw-plate, s. Schroefplaat , yr.
Screw-shell, s. Schroefhoren , m.
Screw-tap, s. Schroefboor , yr.
Screw-tree, s. Schrocfboom , m.
to Scribble, v. a. Bekladden. * —, v. n.
Kladden ; to - OVER WITH, Bekladden met.
Scribble, s. Geklad, Gekrabbel , o.
Scribbler, s. Prulschniver,, tn.
Scribe, s. Schrijver. *
, Openbaar notaris. * — , Schri:ftgeleerde ,
to Scribe, v. a. bij
Met den
passer teekenen, merken.
Scrimer, S. SHAKSP. , Schermer, in.
Scrimp, adj. veroud., Kort.
Scrine, s. veroud., Kast, Kist, vr., Koffor, , Bewaarplaats , yr., zie Shrine.
Scrip, s. Briefie , o., Nets, yr. *—
Bewijs van inteekening , o.
Scrip, s.

Zak,

, Tasch , yr.
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Scrippage, s. Hetgene in eene tasch is,
o., Zak-vol, m.
Script , S. CHAUCER, Geschrift.*—,Geschreven, o.
Scriptory, adj. Geschreven. *
Dienende om te schrilyen, Schrift...
Scriptural , adj. Schriftuurkk , Bilbeisch.Scripture, s. Schrift, o.
Schrift,
Schriftuur, y r., Bijbel, in.
Scripturist, s. Bilbelkundige, tn.
Scrivener, weleer, Notaris. *
thans,
Geldmakelaar,,
Scrofula, zie King's-evil,
Scrofulous, adj. Met het king's-evil bezet,
Scrofuleus.
Scroll, s. Rol, yr., 0 pgerold geschrift, o.
Scrotum, s. Balzak,
Scroyle, S. SHAKSP, Schurk, In.
to Scrub , v. a. Schrobben.
,
Krabben, SLhuren. — , v. n. Hard
werken, Slooven, Slaver y , Wiirmen.
Scrub, s. Schrobber,, Oude bezem,
*
Pro/, Vodde , yr. , Ding van gedirge waarde, o. * Armoedig of Gering nzensch, _remand, die haul Inset
werken, Sukkel , m.
Scrubbed , Scrubby, adj. Slecht , Gemeen,
Gering, Armoedig.
Scruf, zie Scruff.
Scruple, s. Verlegenheid ,Moeijelilleheid,
Twijfeling, Natanwgezetheid, Schroomachtigheid , yr. * , Scrupel , (20 grein,
' f3 van een drachma,) o.*—,Kleinigheid ,
to Scruple, v. n. Twilfelen, Aarzelen,
Verlegen zijn ; I.) to — AT , Schromen
your, Aarzelen bil; a.) to — TO (d0),
Aarzelen to (doen). *— , v. a. Verlegen waken, Doen aarzelen. Aanm. Dit
active gebruik steunt op weinig gezag.
Scrupler,, s. Schroomvallig mensch,
to Scrupulize , v. a. Verlegen maken (door
het opperen van zwarigheden , enz.).
Scrupulosity , s. Two, feling, Verlegenheid,
Schroom yalligheid, Angstvaltigheld, yr.
Scrupulous, adj. (Scrupulously, adv..)
Schroomvallig, Angst yallig ,Twijfelachtig. *
Voorzigtig.
Scrupulousness, s , zie Scrupulosity.
Scrutable , adj. tilt te yorschen,
Scrutation , s. Uitvorscfiing , Navorsching,
Yr., Onderzoek, o.
Scrutator, s. Navorscher, Onderzoeker,
Scrutineer, s. Stemopnenzer, Onderzoe!eer
der keurstommen , nr.
(zoeken.
to Scrutinize, v. a. Na y orschcn , ()rider-

Scrutinous , adj. weinig gebruik., Orderzoekend, Nasnuffe;end.
Scrutiny, s.Navorsching,yr.,Onderz:ek.o.
to Scrutiny , v. a., zie Let meet. gebturk.
to Scrutinize.
Scrutoire, s. Schrijfkabinet, a.
to Scruze, v. a. SPENsER,Persen,Drukleen.
to Scud, v. u. scheepsiv., Lenzcn ; to —
Under bare poles, boor top en take?
lenzen. Snellen , Loopen, Vlugten;
I.) to — AWAY, Zich wegspoeden,Wegsnellen ; 2.) to —OVER, Wegsnellen of
Ziclz wegspoeden over, Over spceden.
Aanm. Mit over wordt ;ems weggelaten
en data krilgt to Scud het voorkomenvan
een v. a.
Scud, s. Ligte wolk , door den wind yoortgedre yen, y r., Zwerk , 0.
to Scuddle , v. u. gemeen , Dribbelen,
Met eenen gemaakten haact loopen.
Scuffle , s. Geharrewar, Kra. keel , o.
to Scuffle, v. n. Harrewarren , Krakeslen ; We have nothing to - FOR, Wif
hebben niets zamen nit te maken.
to Sculk , v. n. Zich yersf7huilen, Schuilen ; I.) tO - AFTER, Nazinipen; 2. )
CO - BEHIND, Schullen of Zich yenchuflen achter.
S c ulker , s. %Schuller.* —, ccheepsw.,
matrons, die zich yanziftenger, (d.
ne werkzaamheden tracht te outdoes,) an.
Scull, s. weleer, Boot, Welke door edit'
thesis,
man geroeid wordt , yr. *
zie Skull.
Riem, Wrikriem
Scull, s. School ( yisschen), vr.
to Scull, v. a. & n. Wrikken.
Sculler,, s. Kleine boot, nelke door fen'
mats geroeid wordt. * Bootroeijer,
Wrikker,, m.
Scullery, s. Schuurplaats ( voar het
keukengereedschap), yr.
Scullion , s. Kenkenjonge3 , Vatenwasscher,, nu.
Scullionly,, adj. MILTON , Gemeen, Lang.
to Sculp , v. a. SAND'S, zje, to Carve
Sculptite , adi. Gebeeldhouwd, Ge,neilen.
Beeld nil
Sculptor, s. Beeldhouwer.*
Graveur,
der. *
Sculpture, s. Beeldlzouwkunst, yr. ,
Beeldwerk. * —,Snilwerk,o.* —, Graveerkunst , yr.
to Sculpture, v. a. Beeldhouwen. *
Snirden. * Graveren.
Scum, s. Schnitz:. *—,Uitschot , Schrift?),
Uitvaagsei, o.
to Scum, v. a. Schuin:en, Afschuimen ;
to — OFF

SCUAt

Scumber, s. Drek (van een' vos), m.
Scummer,, s. S chuimlep el , Schuirmpaan, tn.
Scupper-boles, s. pl. Spijgaten , o. meerv.
voor de
Scupper-hose, s.
spvgaten, vr.
..
n
Scupper-leather, s. Leer over de sivgate o.
Scupper-nail, s. Spilgatspijker,, m.
Scupper-plug, s. Spvgatprop, m.
Scupper-pumpdale, s. Stortkoker,
Scuppers, s. pl., zie Scupper-holes.
Scurt, s. Schurft, y r. en o. *- 2 Roof,
Opperviakte, yr.
Korst. *
Scurfiness, s. Schurftigheid , yr.
Scurfy, adj. Schur tig.
Scurrite, adj. Vuil, aag,Gemeen,Honend.
Scurrility, s. Vuilheid, Gemeenheid, yr.
Scurrilous,adj.(Scurrilously,adv. )zie ScurScurrilousness, S. 5 zie Scurrility. (rile.
Scurvily,, adv. gemeenz., Gemeen, Lang.
Scurviness, s. Schur frigheid. * Scot-L'utiekheid , yr.
Scurvy, adj. Schutftig; fig. Gemeen ,
Slecbt, Gering. * — , Scorbutiek.
s. Blaauwschuit , Scheurbuik ,vr. Seerbunt, o.
Scurvygrass, s., zie Spoonwort.
s. pl. SHAKSP., zie Excuses.
Seat, s. Staart (vale zoodanige dieren,
die leo, te Stant te,2 hebben , its: hazen ,
konijnen, enz.), m.
Scucago s., zie i.scuage.
Scutcheon , s. Wapenschild, o. , zie Escutcheon.
, In
Scutellated, adj. Panvormig. *
kleine opperriakten verdeeid.
Scutiform , adj. Schildvormig.
Scuttle, s. weleer, Platte mated (in doss
yorm van een' schotel), * , thaus,
(nzetalen) Kolenbak , Ko,enenztner, tn.
turtle, s. scheepsw., Luikje , Luik (in
het dek),o, 4`—,bif molen.,Trechter , tn.
to Scuttle, v. a. Gaten ire (een s chip) waken (em het to doen zinken).
to Scuttle, v. n. gemeen , zee to Scuddle.
Scuttle, s. gemeen , zie Scuddle.
Scythe, s. Zeis, Zeizen , yr.
to Scythe, v. a. SHAKSP. Met de zeis
0r,niiden .dfwaaf,en.
Scythed, adj. Met oeisen gewapend.
Scythcman, s. Maaijer, m.
to Scion , v. a. veroud. , nit to Disdain.
Sdain, s. veroucl., z ;e Disdain.
Sdainful, adj. veroud., zie Disdainful.
to Sciein , zie to
—, Blelr, o. ;
Sr a, s. Zee, vr
*
Boar, y r., Voed,
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Stroom, tn.; fig. Half seas over, Be.
schonken, Half dronken.
Seaaction, s. Zeegevecht, o.
Seaadder, s. Zeeadder, Zeeslang , yr.
Seaanemone , s. Zeeanemone , Zeenetel, vr.
Seaape, s. Zeeaap, in.
Seaappie , s. Zeeappel, Echinus, tn.
Seabank , s. Zeeoe y er, in., Zeestrand,o.
* —, Zeedijk , rs.
Seabar, s. Zeezwaluw,, yr.
Seabat , s. Zeevleermuis, yr., Viegende
visch, m.
Seabached, adj. In de zee gebaad.
Seabattle, s. Zeegevecht, o.
Seabeach, s. Zeestrand, o.
Seabear, s. Zeebeer, tn.
Seaboard, s. eene plant, Zeebaard, m.
Seabeas:, s. Zeemonster, o.
Seabeat, adj. Door de zee geteisterd.
Seabeaten, adj., zie Seabeat.
Seabee, s. Zeebrems, yr.
Seabelt, s. een zeegras.
Seabiudweed, s. Zeewinde, yr.
Seabiscuit, s. Scheepsteschuit , yr.
Seablubber, s. Zeenetel , Kwalle, yr.
Seaboard, adv. Zeewaarts.
Seaboat, s. Zeeschip, o.
Seaborn, ad.i. Door de zee voortgebragt.
Seabound, adj. Door de zee begren,d.
Seaboy, s. Scheepsjongen, tn.
Scabreacl , s. InVektng van de zee in het
land, yr.
Seabread, s. Scheepsbeschuit, yr. *—,
Hard brood, o.
Seabreaks, s. pl. Branding, yr.
Seabream, s. Zeebrasem, fil.
Seabreeze, s. Zeerind , m.
Seabuckthorn , s. Zeekruisdoren , r,.
Seabugloss, s. Zeelongkruid, o.
Seabuilt, adj. Door de zee gebouwd.
Seacabbage , s. Gladde zeekool , yr.
Scacalf, s. Zeekalf, o.
Seaeampion , s. Zeelijmkruid, o.
Seacap , s. Schecpmuts, Schipterstnuts, yr.
Seacaptain, s. Se! eepskapitein, tn.
Seacard, s., zre Compass-card.
Seacarp , s. Zeekarper, M.
Seacast, s. Zeeton, yr.
Seacat , s. ihndshaai , 711.
Seaceladine, s. Ijzergras, Schelleruid,o.
Seachange, s. Decor de zee beweate verandering, yr.
Seachart, s. Zeekaalt , yr.
Seacircled, adj. Door de zee omgeven.
Senc,a), s. Steenkool , yr.
Seacoast, s. Z2ekust , y r., Strand, c.,
I Oever,, tn.
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Seacob, s. Zeemeeuw, yr.
Seacock, s. Zeehaan,
Seacockroach, s. Zeeduizendbeen, o.
Seacolewort, s. Zeekool, yr.
Seacompass, s. Zeekompas, o.
Seacoot, s. Zeeduiyel , no.
Seacormorant , s. Waterraaf, yr.
Seacow, s. Zeekoe, yr.
Seacrow, s. Zeekraai , yr.
Seacut , s. Zeespin, yr.
Seadaffodil, s. Zeetelie, yr.
Seadog, s. Robbe , yr.
Seadotterel, s. Zeekievit , tn.
Seadrag s. Wat zich aan de schepen zet.
Seadragon, s. Zeedraak, m.
Seadrake, s. Zeeiend , yr.
Seaeagle, s. Zeeadelaar, m.
Seaear, s. Zeeoor,, o.
Seaeel, s. , zie Conger.
Seaegg, s. Zedi , o.
Seaencircled , adj. Door de zee omgeven.
Seaengagement, s. Zeegevecht o.
Seafairy, s. Zeenimf, yr.
Seafans, s. pl. Zeemos , o.
Seafarer, s. Zeevaarder,, Zeeman, m.
Seafaring, adj. Zeevarend.
Seafennel, s. Zeevenkel , yr.
Seafeathers, s. p1., zie Seafans,
Seafight , s. Zeeslag, 171.
Seafish, s. Zeevisch,
Seafoam, s. Zeeschuim, o.
Seaforces, s. pl. Zeemagt, yr.
Seafowl, s. Zeevogel , m.
Seafox, s. Zeevos , m.
Seagage, s. Diepgang (van een schip), Vo.
Seagarland , s. Zeebloem, yr.
Seagate , s. Holte tusschen twee golven, yr.
Seagirdle , s. Spans, yr.
Seagirt, adj. Door de zee conringd.
Seagod, s. Zeegod , an.
Seagown, s. Schipperspij, yr.
geagrape, s. Zeebies , yr.
Seagrass, s. Zeegras , o.
Seagreen, adj. Zeegroen. *
s. Steenbroke, yr.
Seagroundling, s. Zeegrondel, an.
Seagudgeon, s. Zeegrondel, m.
Seagull, s. Zeemeeuw, yr.
Seahand , s. Zeehand, yr.
Seahare, s. Zeehaas,
Seahedgehog, s. Zeeegel , tn.
Seahen , s. Zeehoen, o. ,
an.
Seahog, s. Bruinyisch , no.
Seahoily, s. B raakdistel , yr.
Seaholm , s. Klein onbewoond eiland, a.
*
zie Seaholly.
Seahorse , s. Zeepaard, o. * 7 Walrus,

SEAL
m, *—, DRYDRN Rivierpaard , a.
Seal, s., zie Seacalf.
Seal, s. Zegel , o. * — , Verzekering,
Bekrachtiging , yr.
to Seal, v. a. Zegelen , Verzegelen.*—,
Bekrachtigen, Verzegelen; to—up, a.)
I7erzegelen, Toezegelen ; b.) Sluiten ,
Digt sluiten. *— , v. is. Zegelen, Zfin
zegel ergens op zetten.
Sealaces, s. pl. Zeedraden, tn. meerv.
Sealampry, s, Groote zuiger,, m.
Sealark , s. Zeeleeuwerik , m.
Sealblubber, s. Robbespek, o.
Sealeak , s. Zeeajuin , on.
Sealeech, s. Zeeegel , an,
Sealegs, s. pl. Zeevoeten,
eatery.
Sealemon, s. Zeelimoen , us.
Sealer, s. Zegeldrukker, Zegelaar, m.
Sealettuce , s. Wolfsmelk , yr.
Sealfish, s. Steur,, tn.
Sealike, adj. Naar eene zee gelilkende.
Sealimegrass , s. Peltgras, o.
Sealingwax , s. Lak , a.
Sealion , s. Zeeleeuw,, m.
Sealkiller, s. Robbevanger,, m.
Sealoach, s. Negrondel, on.
Sealoil, s. R.obbetraan, an.
Sealskin, s, Robbeyel , a. (long, yr.
Sealongs, s. pl. Zeeschuim, o. * — , ZeeSealoom, s. Bontvleugel , m.
Sealonse , s. Zeeluis , vr.
Seal-ring, s. Zegelring , yr.
Seam, s. Korenmaat van 8 Bushels; —of
glass, 120 pond glas.
to Seam, v. a. ilaneen naaifen. •
Met naden doen heelen ; Seamed OVER
WITH wounds „Met likteekens bedekt.
Seam, s. veroud. , Parkensreuzel , on.
o.
Seam, s. Naad, tn.
Seamaid, s. Meer-min. * — , Zeenimf,
Nerei'de, yr.
Seaman, s.Zeeman,Matroos.*
Meerman. * —, Triton ,m.
Seamanship, s. Zeemanskunst,
*—,
Zeemanschap , o.
Seamap, s. Zeekaart, yr.
Semmarge s. Zeerand , tn. 5 Klipur.
Seamark, s. Baleen, o., Landkenning, yr.
Seamartin , s. Zeezwaluw,, yr.
Seamew, s. Zeemeeuw , vs.
Seamilkwort, s. Zeemelkkruid, o.
Seamile , s. Zeemijl , vr.
Seamless, adj. Zonder naden.
Seamonster, s. Zeemonster,
Seamoon s. Zeemaan , yr.
Seamoss , s. Zeemos, o., Koraalgewasset; , o. meery.
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truth, lemand, die lv,,, ,Irhei d zlekt;
2.) A — OF hcarts, Een onderzo• eker r;cr
Seamrent, s. Losgetornde naad , m.
hat ten ; -).) A — OUT , Een onderzoe,:e-.
Seamster, s. vesoud., Kleermaker,, m.
* —, ilmbten g ar , in Lnnden , die n:er
Seamstress , 5. Naaisrer, yr.
Seamy , adj. Met trader:. * —, Waarvan de schouwing der .1.i.?:ea belast is , L;;kschouwer, m.
men de naden zien kan.
S ke ai,r7cgh: nvg-,
,,. s. Ontlerz– ek , o.* — , N;z,;eSeanacre, s. Steekmossel , yr.
Seanavelwort , q. Navelkruid , o.
Searchingly, adv. Zoekend.
Seaneeale , s. Zeenaald , yr.
Searchiess, alj. , zie Inscrutablt%
Seanettle, s. Zeenetel, y r.
y
r.
Searclo t It, s. Gewast linnets tot ,leisters .
Zeenimf,
Seanymph , s.
Searedness, s. Verdordheid , VerschroeidScaonk , s. Zeedik, in.
heid, yr.
Seaoilicer, s. Zeeeicier, vs.
Searescolblinq;, adj. Eene zee gelilkende.
Seaonion, 5. Zeeafnin, vr.
Seaooze , s. Zeensodder, m.
1 Searisk , S. Zeegevaar, e.
Searobbcr, S. Zeeroover , in.
Seaotter, s. Zeeotter, in.
Seaowl, s., zie Lumpfish. Searocket, 5. Zeerakette , yr.
Seapad, s. Zeestet-, yr., Searoom, S. Ruitne zee, yr.
! Searover, s. Zeeronver, m.
Seapanther, s. Zeepcnther, m.
Seaparrot, S. Zeepn,,,egaai , m.1 S,:aruff, a. een zeebrasem.
Seapartridge, s. Zeepatrijs , m.
1 Searush, s. Zee'yies , yr.
i Searw,..od , s. Verdord hout , o.
Seapearch, zie Pearch.
yr.
,
I
Seasalt, s. Zeezorit , o.
Zetrecb3r,
Seapen , S.
Seasamphirc, s. Zeevenkel , yr.
Seapheasant, s. Zeefazant, in.
Static, s. Zeee ks ter , tn.* —, Zeesnip, y r. Seascorpion, s. Zeeschorpioen , m.
Seaserpent. , s. Zeeslang , yr.
Seapiece, s. Zeestuk , Zcegezigt, o.
Seaservice , s. Zeediewt , m.
Seaplant, s. Zeeplant , yr.
Seashark , s. Thai, m.
s
Seapondweed, s. eerie waterplant.
Seashell, s. Zeeschelp, yr.
Seapool, S. Zout sneer , Zout water , o.
vr.
Zeestrand,
o,
Seashore,
s.
Seaport , s. Zeehaven,
Seasick, adj. Zeeziek.
Seaporttown, s. Zeeha y enstad, y r.
Seasickness, s. Zeeziekte, yr.
Seapudding, s. Zeenetel, Yr.
Seaside , s. Zeekant , m.
Seapurse, s. Zeebeurs , yr.
Seasleeve , .,. Zeekat, yr.
Seapurslain , s. Strulkinelde , y r.
Seasnail, s. Zee,lak , yr.
Sea-quadrant, s. Jakobsstaf, m.
Seasnake, s. Zeeslang, yr.
Seaquince, s. Zeebal , m.
Sear, adj. Verdord. S,ason , s. jaargetijde , Saizoen , o. * —,
to Sear, v. a. Perschroeijen. *—, Toe- Geschikte ts:/d, m. * —, Krniding, 1, - .
schroeijen; to — UP , a.) Toeschroeifen; to Season, v. a. (St4zen) kruiden, Toe,
maker?. * —, Smakelijk waken.*'—,Geb.) Digt maker;, Sluiten.
schikt waken. * —, Doen rijpen, Rip
Searaven, s. Zecraaf, y r.
to Scarce, v. a. MORTIMER., Ziften.
waken; ook : Opleiden. * —, v. n. Rjp
Scarce, s. Zee f, vi.
Ivor-den.
Seasonable, adj. Geschikt , Gekgen ,V,:n
Scarcer, s. Zifter, m.
to Search, v. a. poorzoeken , Onderzoe. pas.
(vr.
ken ; to — OUT, Vinden, 0 psporen. *—, Seasonableness, s. Gecchiktheid, 1:42,heid,
v. ti. Zoeken; I.) to — APTER, a,) Zoe- Seasonably, oil,., zie Seasonanie.
ken Haar; b.) Onderzoeken ; 2.) to — Seasonage, s. Toebereiding , yr.
FOR, Zoeken (naar); 3.) to — INTO , Seasoner, s. T:ebereider (van si, Ei::: , r! ), ni .
Seasoning, s. Kruiding , Saris, Yr., Z,:it,
a.) Onderzoeken. b.) Doordringen in.
Search, s. Zoeken , Onderzocketz, o. ; i.) o., Toebereiaing , vr.
- AFTER , Zoeken of Streven naar (ken- Seaspoon , s. Lehelslak, yr.
nis , knowledge); 2.) — FOR, Zoeken Seaspurge, s. Watenpurrie , yr.
naar; 3.) In — OF, Zoekende naar; to Seastar, s. Zeestet , yr.
Go in -OF , Gaan zoeken.
Season-crown, s. Zeezon, y r., Iffedu g aSearcher , s. Onderzoeker,m.; a.) A — AF-1 hoojd, o.
ENG. A. DUTCH DICT.
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szamouse, s. Zeemuis, y r.
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SAXE
SEAS
Seasurgeon , s. Seheepschirurgin, m.
I eene rerbindtenis) Aftreden; to— rRom
Seasurrouncled, ac j. Door de zee ingeslo- the church , Zicl, nin de kerb ,fccheiden.
ten.
Seceder, s. Aft; re.er , (bilz. uit ongeSeasw,fflow,, s. Zeezwaluw, yr.
noegen,) .41;escheitlene , n:.
Sea:, s. Zittirg , y r. (stoel, bank, enz.). to Secern , v. a. Alzonderen ; to—raolvi,
4 -- , Zetel , Troen, m. * — , G oed , 0., Afscheiden of A(zonder0n van.
Buitenplaats. * —, Plants , 'r., Tooneel, S2cernment , s. Arscheidend m ;ddel . o.
0. * —, ironing, WoonL !aats. * —, Secession , s. Verwiidering , Ajwifking ,
seheepsw., f..,1t, vr.
Afseheitling , yr.
to Seat, v. a /erten , Doer; zitten, Ze- Secle , s. onvbruik. , Le'll',', yr.
teen. * — , .elan:tt lien. * — , Nederzet- to Seclude, v. a. Uitslui,en, Aftluiten;
ten, Vestigen. *—,Zetten, V413; Zett0i; to-FROM, il,Nuiten 'rap.
1.) Seated A "'WYE one , Gesteld of Ge- Seclusion, s. Aple,iring,l.Titchiting.*—,
plaatst bo y, . i;'mand; 2.) to — one's Afzondering, l'r.
se q.' IN a place , Zia, i-t eene p: eats no- ?elusive, adj. ARlui tend , Afz'nelerend.
derzetten ; 3.) t..o Be seated , N tnc. ea 'di, Second, adj. Tye, de ; Iii,,,.. Geringer ; A.
Op de aerde geplaatst z .1, ,1; 4.) to 1), i ;s — To B., A. is tr nel 6r don B., A.
stated -ro a repf.'sc , Aan .?en' n aulti,,: n'in': . 1 or B. ondetdoen. .--, 3. ' ij tweeg..:zetel.. 71i n. ' -- , V. n. S:. ;;;,N 3ER, Rus .-e
rode,, Ge — ige; fig. L"elper,
,, ,,Fee
,
ten, ICe..erligge9 ..aersteuner,, tn. ' —, zestigste ?eel
Seaterin , s. Ze e ✓oord, o., Lbdrubl'ie::
y',.11 eeee minuut , ,,.,ronde, cr. *— ,
der zeeli;de,i Zemansvitd --,kking , 1ri`-eed,, r-en (na 4.-. ,; grondtoon). tn.
. -, in hot scherme: , 5CC012:0. vr. —,
Seathief, ,. Zeedief, Zeer, ''''er, M.
Seaticks - . :;l. , zie WoodticAs.
hal drukk., Tweede y orm 7 a;. * --, Signatuur der derae leolorn -an ec g el , i.r.
Seatoad 5 s. 74-tepad, y r.
Seatorn , adj. Doer de zee verscheurd.
tc s',:cond , v. a. Helpen, endersteu 'en,
Seaoss,.d , adj. Derr de zee been en weder L ,stann. * —, Tot trcee le me i',.n, peen
ge y cerd.
vol :it ; Sin is seconded w nit; sin, Zende
Seatown , s. Zeeste.d, yr.
op zonde.
vo.
Seaturn , S. Zemin,/ , m.
Sec2.,,dav'_' y , adv. In de Precele orde, A!s
Sea-turtledove , s. Zeedusf, Groenland- helper.
sche &tile, vr.
Sec,ndariness , s. Hoedanigheid vau de
Seaunicorn , s. Zeaenhoren, tn.
tweede in rang to zien, );:de '''.'Y, i,ikt•
Seaurchin , s., zie Scaneagehog.
hcid, Ondergeschibte ge,teldhei,1 , 1 r.
Seavoyage , s. Zeereis , vr.
Secondary , adj. Onele, gc , :hikt , lie," eyd,
,
. Seawaflecl., , dj. Door de zee omgeven.
Dc tweede in rang zs,nde; A — fever,
Seaward, it ,,-. Zeewaarts.* — , adj. Nat, r .Eene verniefewde kocrts, re ; — pllnets ,
de zee gebeerd.
Bilplaneten; — .J,ccent , linlpacccee , 0.
Seaware , s. Zontbruld, o.
* — , s. Afgerar edigde. *--, OndergeSewa:er, s. Zeewatet , o.
sch:kte, Helper , vt.
Seaweed, s. Zeegras, 0.
Sec,nder,, s. Helper, Ondcisteuner, en.
Seawit , s. fliatrozenvetnuft,' o.
S - , nd-hand, .,.. L'eeit in de twvde; :',V,11;
Seawithwin , s., nit Bu dweed.
A. — , [fit de tiyeede bawl; fig. . Geleead.
Seawolf, s. 2 emoll , a.
* —, adj. LT t de twe,, 5 hand, Nice net-Seawortnwood, s. Zeeal:em, en.
spronkelifk, Niet vie, -', ; A -- s sir, lien
Seaworthiness, s. Gescliiktheid y oor de bleed, dot reeds gedrage,., is ; — hook ,
zee, vr.
Ouel ,5oel,', o. ; — dish, O1,ge.,:7.riee,e
Seawo,-,hy,, adj. van eon schip, Poor de spift, yr.
zee go ch:kt.
Secondly, adv. Ten tweeds, In de tweer'e
Seawrack, s. Zeegras, Ziewier, o.
plat: ts.
Seayoke , s. Derde hand, yr.
Second-rate, s. Tweede tying, .n. * — ,
Sebacic , adj. LT!! vet verkregen ;—acid, adj. Van de:, ewe, den rang.
L n cr e
Potzuur , o.
S'cond-s .f.,,ht .. s. Gay s , 0 -t toeo.ig
Sebaeions,
ebacious , adj. Van vet, Vet...
Bingen to kneeen voirzien , yr.
Sebate , s. Yetzurit zont , o.
Seconds :i/ted, ,Idj filet vermogen 1:(1).
beside om de trekee: .! vooruit is z: 2,1.
Secant , s. in de meet4:. , ol nif7iin, yr.
to Secede , v. D. ki',, nit s ‘ heiden, (van Scci . cy 5 s. Verbor,;enl:e q , * -- , Een.

SEM
zaamheid. * Geheimhoutling 5 yr.
Secret , adj. Verborgen, Geheim. * ,
Geheimhoudend, Verbergend, Geheim,
"
s. Geheim,
Digt. *
o. - Verbogenheld,
to Secret, v. a. BACON, Verbergen, Gehelm hoiden.
Secretarinip , s. Post van secretaris,
Seeretarispost,
Secretariaat, o.
Secretary, s. S,eretaris, Geieimsehrifver.
* 'Eel; yogel, Seca etaris. *—, Klerk ,
to Secre,e,
a. Verbergen. * — ,
zonderen.
Secretion, s.
(van de y ochilfgezonten der ligchamen), y r. *
derd
, o.
Secretitious , adj. Afgezonderd.
Secretist, a. BOYLE , Gebeimenkramer,m.
Secretly, adv., zoo Secret, adj.
Secretness, s. Geheimh , 'd, vr.
Secretory, adj. Arzurdereml.
Sect, s. Sekte,
yr.
Sectarian, adj. Van eene sekte. *
s.
Lid eener sekte, o., Aftescheidene , on.
Sectarianism , s., zie Sectarism.
Sectarism, s. Sektengeest, Sektenifyer, en.
Sectarist, s., zie Sectary.
Sectary, s. ilanhanvr eener sekte. *—,
Leerling ,
Sectator, s. Aan?sanger, Nayolger,LL,erling, no.
Sectile , adj. Kloofbaar.
Section, s. Snede, Verdeeling. *
Ar
deeling , yr.
Sectional, adj. Van eene afdeeling.
Sector, s. in tie meetk., zeker
ktuig,
Sector, n. * , Snijiiin, yr.
Secular, adj. boY R. C., Wereltilijk.
Aan geenen lege/ gebo'nden,Weeeldlijk.
* Wereldschgezind.* Honderdja.
rig. *— , s. Leek, no.
Secularity, s. iVerel&ifkheld,Wereldsclzgezindheid 5 yr.
to Secularize, v. a. Wereitil&k rnaken,
Seculariseren.
Secularly, adv., zie Secular.
Secularness, s. Wereldliftheld, yr.
Secundine, s. Nageboorte , yr.
Secure, adj. Gerust, Oniecchroomd. *—,
Zeker,, Verzekerd. *
Zorge;oos, OnVeilig.
bezorgd. *
to Secure ,, v. a. Verzekeren, In verzekering brengen, In yeills7heirl brengen,
Beveiligen. 5 Beschezenen; I.) toFROM,, Beveiligen voor, Beschutten tegen ; 2.) to — something To one, Iemand lets verzekeren.
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Securely, adv., zie Secure.
Secnrernent, s. BROWN , Beschertning
Beveiliging, yr.
Secureness , s. Zorgeloosheid, yr.
Security, s. Gerustheid. * , Zorgeloo,BesGherwing, y r. * — , Oh..
held.
derrald, 0., Zekerheid. * Veide;held , Zekerhetd, y r. ; We have no —
Fort our trail, Wij hebben geene
held voor onzen handed.
gstoel , m.
Sedan, s.
sedate, adj. (aedvtely, adv.) Bezadigd.
Sedateness, s. Bezcdigdheid, vr.
Sedation, s. CoLEs, Bedaren, 0.
Sedative, adj. Bedarend,Calmerend. *—,
o.
s. CaLeerend
clentar ; ly,, a1'. Zittend.
*—,
Sedentarnie3 ,, , s. Z-ttende
foreel'eloosi cid , yr.
Ben zittend levee leidend ,
Se , lentary,
Werketoo.
heel zittend, Zittend. *
Sedge, F, cene Nan: Duinhelm ,m.
Sedge-bird, s. ern vogeltje.
ScJged, -1j. Uit duinhelon bestaande.
q2dge.
Sedge-grass, s.,
Sodgy, adj. Vei elninhelm.
Sedl ynont, s. Bezinksel, o., Dr0eseen ,
Oproer, o.
Sediti5n, s. 0/),13nd,
MALL, Oproerm,Seditisnary, s.
ker, vs.
-Sedirous, adj. ,(Seditiously, adv.) 0;rocrig.
Seditiousness, s. 0,f3roerigheld „ yr.
to Seduce, v. a. Verleiden; a. ) to FROM , ilibrengen van (b. v. de deu,o-d);
z.) to--To, a.) Verleiden tot ;b.)) 7eoleitlen em te.
Scducemen r , s. rerleiding , yr.
Verfeldster,yr.
Seducer , s, I'erleider,
Seducible, adj. Verteielbaar.
Seduction, s. Verleiding, yr.
Seductive, adj. Verieideilik.
SedWity, s. zirbeidzaainheid, yr.
Sedulous, al. (Sedulously, adv.) Arbeitiz,ins ,
Sedulousness, s. Asbeidzaamheid, -r.
See , s. Zetel (van eenen bisschop).
Zien. * —
in See, irr. v. a. &
ken, Ontefe 7cen. * — , 0,gaav wet.
— Acht geven op; a. ) to— INTO
Doorzien, Begrilpen; 2,) to—THROUGH,
Doorzien; to — one T ROUG H an flair,
Zoo bang b'lf leonand blifven, toe hif term
zaak ten erode beef; gebragt ; 3.) to—
To, a.).4cht geven op, Gadeslaan ; b.)
to — a lady To her coach, Eene dame
near- hare koets geleiden.
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SEE

See, interj. Kek.: , Zie !
Seed, s. Zaad, o.
to Seed, v. n. In het zaad schieten.*—,
Het zaad laten vanes!. v.a. Zaaijen.
Seedbed, s. Broeibe41, o.
Seedbeetle, s. Zoo , dkever , m.
Seedhud, s. Zeadknop ,
Seedcake, s. Kruidkoek, yr.
Seedcase, s., zie Seedvessel.
Seedcore, s. Zaadvlies , 0.
Seedcorn, s. Zaadkorrel, yr.
(tje , o.
Kelkje , o.
Seedcover,
Seeddown, s. Zaadwol, yr., IlearkroonSeeded, adj. Zaaddragend.*—,Bezaaid.
Seedleaf, s.-Zaadblad , o.
Seedling, s. Jonge plant, yr.
Seedlip, s. Zaaikorf, m.
Seedlobe, s. Zaadvlies, o.
Seedlop, s., zie Seedlip.
Seedman, s. Zeadzaaijer, m.
Seedness, S. SHAISP., zie Seedtime.
Seedpearl, s. Zaadparel, yr.
(no.
t. eedplor,, S. Kweekbed, o.
Zaadkooter,
Seedsman , s. Zatajer. *
Seedtirne, s. Zaaitijd, tn.
Seedvessel, s. Zaadl2ui,je, o.
Seedy, adj. Vol zaad. *
, In het zaad
Len' besmaak hebbende.
schietend,*
s -, (bij SEEDY), .eirmzalig.
"conj. AangeSeeing, s. Gezigt, o. *
zien ,,Arademaal.
to Seek , irr. v. a. Zoeken ; to- OUT ,
Opzoeken , Zoeken. *
, v. n. Zoeken.
Traehten, Streven, Pogen, Zoeken ; I.) tO- AFTER, Zoeken near; 2.)
to -FOR, Zoeken of Streven near.*—,
Ir. n. els : to Be To— , Verlegen zen,
Zich bekommeren; He is utterly to —
all ont his own interest, Hs; 'wee; zijn
eigen belang niet.
s. Zoeker , m.
See
SeeLsorrow, s. Die zich zelf yerdriet
eaudoet, Zelfkweller, m.
to Seel, v. a. be valken. Blinden, De
oogen sluiteu; fig. Blinddoeken, Blindho k
t, Seel, v. n. veroud., Slingeren , Naar
de eerie zij de overhargen.
Seel, s. veroud. of plaats., ,Iaargetede,
o.
Seely, adj. veroucl., Gelukkig. * — ,
Dwaas, Zot.
to Seem, v. n. Schenen, Den schj/n
hebben, Voorkomen; It seems TO me,
Het schijnt mü toe.* —, v. a. SPENSER,
zie

to B..seern.

Leem,;r,

s. Die triter4ik lets schent.

Vies komen , 0,
Seeming , s. S:hen ,
*
Meening, yr.
Seemingly, adv. Is; scl4n, Near deb
uiteraikeit s chip!.
Seemingness, s. Scherbearbeid , yr.
Seemless, adj. Onbetamei0k.
Seemlihecl, s. CHAUCER, SPENSER, Bevalligheid , vr. (yr.
Seemliness, s. Schoonheid Bevalilgl:eid,
Seemly, adj. & adv. eval lig, Geschikt.
Seen , part. , zie to See.* —, j.SHAKSP,
DRYDEN, Ervar en.
Seer, s. Die ziet, Kijker. *—,Profeet ,
Ziemer,
Seerwood, zie Searwood.
Seesaw, s. kingering, yr., Ziegezagen,c.
to Seesaw, v. n. Zieg;ezagea.
to Seeth, ire. 6'c reg. v. a. de v. n. Koken, Zieden. Aanm. Van de ont e,gelmatige
vormen sod, pret. en sodden , part. is
het eerste geheel, het laatste bijna geheel, verouderd.
Seether, s. Koker. * —, Pot, no.
Segar, s. , zie Cigar.
Segment, s. in de meetk., gedee.tte van
eenen ctrkel, dal- door eerie lai r .a;4. ,z,nderd is, Segmert, o.
Segnity, s. Traagheid, yr.
to Segregate, v. a. Afzquderen.
Segregate, adj. Argezondvd.
Segregation s. Ajzondering,vr.
Seigneurial, adj. Onefhankelijk. *
Heerlijk.
Seignior, s. titel bij de Ital. , Beer, tr.;
The grand —, De groote beer.
Seignior, s. veroud., zoo Lord of the
manor.
Seigniorage , s.
o.
to Seigniorize, v. a. FAIRFAX, Over....
beerschen.
Seigniory, s. fleerlekheid, yr.
Seine, S. CAREW , Zezen „ yr.
Seity, S. TATTLER , Eiger; dirg , o.
to Seize, v. a. Grijpen, Vetvn, Pakken; to—one BY the collar, }remand bij
den kraag pakken. * „ loosen, Wegnemen, Bemagtigen. * beslag
nemen , Zenhaten. * —, van ecne ziek:e,
Aantasten. * scheepcw., Sjorren ,
AanneeiJen. * —, v. n. Aanvallen, De
hand aanleggen; to—ON, UPON, Grepen , Verger!, In beslag of bezit ncnten,
Zich meester rnaken van.
Selzer, s. Nome,- , m., z?e, to Seize.*—,
zie Seizor.
Seizin, s. llezitneming , y r. * — , In bezit genomene zelen , yr. wee, v.
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Seizing,sacheepsw.,Bindsel,o.,Seizing, y r, own dear--, Bel ü'n eigen lie y e ik ; His
Seizor,, R. Beslaglegger, Die in beslag royal —, Zipze
majesteit ;
neemt , m.
prov. — do — ha ,e, Zelf is de man.
Seizure, S. Bezitneming , y r. *
Het- Aanm, Self wordt feel gebruikt tot
dt, o.
gene in tezit gen,men
menstelling van woorden , waar het bij
inbeslagn,ming, Aanhaling, yr. * , eenige ook door Zelf kan warden vertaald.
V^zttcn, 0.
Self-abasement s, Zelfvernedeting, vr.
Sejant , adj. in de wapenk. Zittend.
Self-abuse , s. Zelfbevlekking , yr.
Sejugous , adj. in de plantk., Aan zes Self-accusing, adj. Zich zelfbeschuldigend.
paar bladen vereeuigd.
Self-active , adj. Zelfiverk,-:d.
Self-activity , s Zeifwerk.it.g , yr.
Sejunction , s. Scheiding , vr.
Sejungible , adj. Scheidbaar.
Self-admission, s. Zelly erlof, o., ZelfverSelah , s. in de psalinen , Sela, 0.
gunning, vr.
Selcouth , adj. veroud. , Ongewoon.
Self-applause , s. Zel ftoejuirhing , yr.
Seldom , adv. Zelden. —, adj. MILTON, Self-assumpt;on, s. Eigenwaan, tn., LaatZeldzaam.
dunkendheid , vr.
Seldomness , s. Zeldzaarnheid, y r.
Self-begotten, adj. Die zich zelf beef:
Seldshown , adj. SHAIZSP. Zelden ver- voortgebragt.
toond.
Self-blame, s. Zelfberisping, vr.
to Select , v. a. Uitkiezen ; to— FROM, Self-born, adj. Utz- zich zeli geboren.
OUT OF , Kiezen
Self-centered, adj. Op zich zelf gezet ,
Select, adj. Uttgelezen, Uitmuntend.
Onbewegelifk.
Selectedly,, adv. Net zo, g (in het kit- Self-charity , s. Zelflieftle , vr.
zen).
Self-composure , s. Bedaa, dheij, die Men
Selection , s. Uitkieziug , yr.
aan zich zelven to danken heeft , vr.
Selectness , s. Uitgelezenheid , Uitmun- Self-conceit, s. Laatdunkendlzeid , yr.
tendheid , yr.
Self-conceited, adj. Laatdunkend. (Yr.
Selector , s. Uitkiezer,,
Self-conceitedness s. Laatdunkendheid ,
Seleniate , s. , zie Selenic acid with a Self-confidence, s. Zelfvertrouwen, o.
base.
Self-consciousness, s. Zelfbewristzin , o.
Selenic , adj. Van selenium ; — acid , Se- Self-consequence , s. Belangriikhezd eener
leniumzuur o.
zaak op zich zelve , Yr.
Selenite , s. Spiegelsteen, Seleniet, in.
Self consuming , adj. Zich zelfverterend.
Selenitic , adj. Van den spiegehteen.
Self-conviction , s. Inwendige o yertuiSelenium , s. zekere schelk. zelfitandig- ging , Yr.
heid , Selenium , 0.
Self-deceit, s. Zelfbedrog , o.
SelenTuret , s. naam van z , kere stor, die Self-defence, s. Zelfyerdediging , yr.
voornamelijk nit selenium , zzlyer en Self-delusion , s. Zelfbegoocheling , yr.
koper bestaat.
Self-denial, s. Zelverloochening , yr.
Selenographic , Selenograph ; cal , adj. Self-dependence, s. Onafhankelijkheld,
Van de maanberchrijving.
Zelfstandigheid , yr.
Selenography , s. Maanbesch, liv i ng , yr. Self-dependent , adj. Onafhankelijk, Zeif.
Self, pron. Zelf; biz. in z,insen3telling standig,
met de bezi:teliike voornaamweorden , Self-destruction, s. Zelfverwoesting ,
als: m yself, ourselves, ( ourself, ) t hy- Self-dubbed, adj. Zich noemend, Gewaand
self, yourself 6z. yourselves, ones self, Self-ended, adj. Zeifzuchtig.
himself, herself, itself, them s elves, (zie Self-ends , s. pi. Ezgenbelang, o., Baa:-.
doze woorden ,) hetzij on; daardooraan zucht , yr.
de persoonliike 'Poornaanzwoorden tenon Self-esteem, s. Zelfachting, 4:hting vuor
nadruk bij to zetten, als :I did it my self, zich zelven, vr.
1k deed het zelf (gee,' ander); al om tot Self-evident , adj. Klaarblijkelijk in zi.la
wederkeerende yoornaamwoorden to die- zelf.
nen, als 1 dress myself, Ik kleed nz,f1; Self-examination , s. Zelfbeproeving,
He dresses himself, Hij kleedt zich; By Self-excellency, s. Inwendige yoortre emyself, etc. , zie By; Like myself, etc., lijkheid, yr.
Geliik het mij, enz. betaamt.
, s. Self-exile, s. Zelfverbanning , vr.
( pl. Selves, ) Ik , o., Ikheid, y r.; My Self-extinguisher, s. Kuustdozni er ,

790

SLIT

Self-heal , S. , zie Sanicle.
Self-homicide, s. Zelfmoord , tn.
Self-importance, s. Gevoel van zijn eigene
gewigt
waarde , Gevoel van eigenwaarde , o.
Self-imposture , s. Zelfbedrog , o.
Self-indulgence , s. Zelfbevrediging ,
Self-interest , s. Eigenbelang , o.
Self-interested, adj. Belangzuchtig. (yr.
Self interestedness , s. Belangzuchtigheid,
Selfish, adj. (Selfishly, adv. )B elongzuelirig ,
, Baatzuchtig.
Selfishness , s. Inhaligheid , yr.
Self-love, s. Eigenliefde , yr.
Self-mettle , s. Eigen
, m.
Self-motion , s. Zelfbeweging , yr.
Self-moved, adj. Uit eigen bewegivg ha p
-deln.
Self-murder, s. Zelfmoord ,
Self-murderer, s. Zelfmoorder, tn.
Selfness, s. bij code sari*ers zie Selfishness.
Self-nescience, s. Gebrek aan zelf kennis,o.
Self-opens, s. pl. in den bergb. , NatuurHike openingen of holten , yr. meerv.
Self-opinton , s. Eigenwaan, m.
Self-pollution , s. Zel fbevlekking yr.
Self-possession, s. Zelfbezit , o.
Self-praise, s. Eigen lof, Zelflof, tn.
Self-preservation, s. Zelfbehoud , o.
Self-renunciation , s. Zelfverzaking , yr.
Self-restraint , s. Zell bedwang , o.
Self-righteous, adj. Zell billiik.
Self-same , adj. Juice de zelfde.
Self-satisfaction, s. Zelfbehagen , Zelfgenoegen , o.
Self-seeking, adj. Voor zich zflfzorgende,,
Baatzuchtig.
S,If-slaughter, s. Zelfmoord , o.
Self-sufficience , Self-sufficiency, Zelfvoldoening , vr., Zelftertrouwen , o.
Self-sufficient , adj. Met zich zelven voldaan , Ingebeeld , Laatdunkend, s Verwaand.
Self-taught, adj. Door zich zelven onderwezen, Door eigene oefening.
Self-victory , s. Zelfoverwinning , yr.
Self-will, s. Eigenzinnigheid , yr.
Self-willed, adj. Eigenzinnig , Koppig.
Self-wise ) adj. Ingebeeld.
Selion, s. Opgeworpen aarde tusschen twee
voren, Voor, vr.
Sell, pron. B. joig soN, en in het noorden
nog gebruik. , zie Self: - I
Sell, s. veroud., Zadel. — ,Vorstelvke
zetel , tn.
to Sell, irr. v. a. Verkoo: ep; to-TO one,

SELL
elan Fernand verkoopen. * , v. n.Han.
del drijven; to — WITH one , Met iemand handel drifven. * , Verkocht
worden , Afgaan.
Sellander, s. Drooge schurfi aan de achterbeenen der paarden , yr.
Seller, s. Verkeoper,, on.
Selvege, s. Zelfkant ,
Selvaged, adj. Met ee;s' zellkant.
Selves, pl. van Self.
Semaphore , s. een telegraaf.
Sematology,, s. Teel:enleer,, Leer van het
gebruik der teekenen,yr.
Semblable 0 adj. ( Semblably , adv.) Gelijk.
Semblance , s. Gel ifkenis , Gelifkheid. yr.
* —, Sehijn ,
Sembian ..., adj. PRIOR. Gelilkende. *
,
3. SPENSER , SChijM M.

Seethlative , adj. SHAKSP., Geschikt. *—,
Ge Meer de.
to Semble, v. n. weinig
Voorstelletz , Ge/si'een.
Semi, in zamenst., Half.
Semiacidified , adj. Half vet zuurd.
Setntainplexical , adj. Half omvattend.
Semiannual,
Haljjarig.
Semiannu'ai , adj. Halfi-ond.
Semiaperturo, s. Halve opening, yr.
Semiarian , adj. _Half Ariaansch. * — , s.
iaan , tn.
Semibarbarian , adj. Half barbaarsch.*—,
s. Halve barbaar,, m.
Semibreve, s. in de muz., Heele hoot, yr.
Semicalcined , adi. Half verkaikt.
Semicastrate ,
Half-gesnedene , tn.
Semicircle, s. Halve cirkel, m.
Semicircled, uemicircular,, adj. Hal frond
Semicolon , s. Comma-punt (;) , Punt
comma , o.
Semicolumnal, adj. in de plantk., Half
zuilvormig.
Semicompact , adj. Half digt.
Semicrustaceous , adj. /la/ f schelpachtig.
Sent :cylindrical , adj. Half rood.
Setnideistical , adj. Half deFstisch.
Semidiameter,, s. Halve middellijn , vr.
Semidiapason , nemidiapen:e, s. Onvolkomen rüfde of kwint , vs.
Semidiaphaneity, s. fIalf: doorschijnendheld , vr.
Semidiaphanous, adj. Half doorschijnend.
Setnidir, n S , s. Kleine terts , yr.
Semidot bl s.
fees; (bid R.
Cathol.), o.
Semiftoret , s. Halve blnen: , vr.
Semiflosculoits , adj. Met naive bloemen.
Semifluid, adj. Half vlo4;end.

SEMI
Smiform, s. Halve gelaante , yr.
Semiglobular, adj. Half balvormig.
Semiindt . rated, adj. Half verhard.
Semilunar, Semilunary, adj. Als eene 1131ve maan, Halyemaanvormig.
Setnimembranous , adj. Ilalfeliezig.
Semimer2.1, S. Halt-noeta;,l, 0.
I:tet zaad, Zaad...
Seminal,
het zaad, 0 orspronkelijk.*—,
"
,
Oorspronkelijkheid,
yr.
s. BROWN,
Seminality, s. PiROWN Natuur vas;
zaad. * Von, chtbai rhci d van zaad, yr.
Seminarist, s. kweekelit.g 3' a n een R. C.
Seminarium, Semis,arict , m.
to Seminfize , V. a. or4Araik.,
Planten.
Seminary , adj. Van zaad, Zaael... *—,
ke:
—, Pi ueiits. Kweektmin,
baarheid , vs. — Oor,prong
Kweekschool, vr., 0,,voedingsgesticht ,
Seminarium, o. *—, zi; Seminarist.
t o Seminate , v. a. WATLariousE, Voortplanten Zaaijen.
Semination, s. Zaas:ling , yr.
Semined , adj. B. JoNSON Bezaaid.
Seminific, Seminifical , adj. Zaaddragend.
Seminification,s.Voortplantinguit zaad,vr.
Semiopal, s. Halve opaal , no.
Semiopaque, adj. Half danker.
Semiorbicular , adj. Ilalfrond.
Semiordinate, s. in de wisk.,zekere halve lijn , Halve ordinate, yr.
Semiosseons, adj. half beenachtig.
Semiovate, adj. Half r end.
Semioxygenized, adj. Halfyerzuurd.
Semiped, s. Halve voet , on.
Semipedal , adj. Van een' halves; voet.
Semipellucid, adj. Half doorschijnend.
Semiprimigenous, adj. Van middelbare
vorming.
Seiniquartile, s. in de sterrek., Aspect
van a planeten, die 45 grades; van elkanderen staan o.
Semiquaver, s. in de muzi/k , Zestien.
de , yr.
Semiquintile, s. in de sterrek., Aspect
van twee planeten, die 3o grades; van
elkander staan , 0.
Semisavage, adj. Half wild.* — 9 s. Halve wilde, m.
Semisextile, s. in de sterrek. , Aspect van
twee planeten , ivelke so grades; van elkander staan , o.
Semispherical , adj. Half kogelvormig.
Semispheroidal, adj. Ells eene halve spheroid.
Semitertian, s. Koons, bestaande nit eene
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a;:derdangs,he en derdendaagsche,
anderdaag,chc koorts., vr.
SetnirDne, s. in de snuzijk, Halve toon, no,
Sernitransespt , s. H alve transept.
Semitransparent, adj. Half doofzigtig,
Half doorschijnend.
Sets :vitrcoas qdj. Half glasaclotig.
Sernivocal, adj. Half vpcaal.
SeTivowel s. Halle kliniletter, yr.
Sen pervirent, adj Altfrcr grben.
Senipervive, s. Illnagdepains,
Ssmpiternal , adj. Eetrs,vig een begin en geen einde ; zender begin of
elude).
Sempiternity, s. Eelowiyhorendheid , yr.
Stmpster , s. , zie Seamsrer.
Sempstress. s. Nay-sister, vr.
Senary,, adj. Lilt zes z5,,stit.side Ze.;deelig,
Zestallig.
Senate, s. Road ,
Raadsvergadering,
vr4, Senaat, no.
Senatehouse, s. R-adhuis, o.
Senator, s. R;adiheer, m.
Senatorial, adj. Raad.sheerlaik.
Senatorially, adv. ills een raadsheer.
Senatorian , adj., zie let meer gebruik.
Senatorial.
Senatorship, s. Waardigheid van randsheer, yr.
to Send, irr v. a. Zenden; to — word,
Berigten; a.) to — a message AFTER.
one, Iemand eene boodschap nazenden ;
2.) to — ALONG, Vourtzenden; 3.) to
— AWAY , Wegzenden ; 4.) to — a letter
BY the post , Een' briefmet de post y orzenden ; 5.) to — DOWN, Naar beneden
zenden, Afzenden ;6. )to—... ON a message, Om eene boodschap zenden, Eene
bonds chap zenden ; 7.) to — FORTH, Voortbrengen Uitschieten; 8.) to — OFF,
Afzenden, Wegzenden (naar, TO ); 9.)
to — OUT , Uitzci.den ; 10.) to — TO, a.)
Zenden tot; b.) Zenden aan,naar.*—,
v. n. Zenden; to — FOR, Zenden em.
Sendai, S. CHAUCER , Dunne zinde , yr.
Sender, s. Zender,
Senescence, s. Veroudering, yr.
Seneschal, s. y oorheen, Hofmeester, Seneschal , no.
Sengreen, s. eene plant, Senegroen, a.
Senile, adj. Bejaard. *—, A.an den onderdons verknocht , Aan den ouderdom
eigen.
Senility, s. Ouderdom, tn.
Senior , s. Oudere. * —, Ond man, vs.
Senior-fellow, s. Ouder lid, o.
Seniority , s. floog. ere onderdom m.*
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Iffeerdere dienstjaren , o.
cienneteit , yr.
Seniory, s. , zie SIIARSP. zie Seniority.
Senna, s. SeneLlad, o.
Senna-leaf, s. Senelled , o.
Set-might ,s.Achtdage,-., tn. meet y., Week,
y r.; This day — , Hellen over cat dagen ; Van daag over acht dogen, voor
k laatste men ook
Thisda), was—.
Sennic, s. scheepcw., Platting, vs..
Senocular, adj. Zesoogig.
Sensated, adj. tiooxE , Door middel der
zintuigen gewaar gewot den.
Sensation, s. Gewaarwotding vr.
Sense, s. Zintuig, o., Zits, m. *—,Gewaarwording door de zintuigen. '-- Ba, Begtip. *
se ng,
Gevoel, o.,
, Redo,
Vatbaarheid , yr., Zits, m.
vr., Verstand, Oordeel „ o.; Conimun
— , Gezond verstand ; to Speak good
Gezonde taal spreken.*—, Overtufging,
Bewustheid.
Meening, vr. Zan,
m., Beteekenis, o.
Sensed, adj. GLANVIL , Door de zintuigen
bespeutd zie Sensated.
Senseful, adj. ongebrusk., Verstandig.
Senseless , adj. Voor geene gewaatwotaing
vatbaar. * —, Geyoelloos Ongevoefig ;
The — rave , Het onge y oelige (of kitsde) gra! ; — of, 01,gevc,elig poor. *—,
Onverstandig, Dwaas.
Senselessly, adv. Onverstandig.
z,enselessness, s. Dwaasheid, Ongerilmdheld, yr.
Sensibility , s. Gevoeligheid, y r. *—,
gevoel 0.
Voelbaar.
Sensible, adj. Gevoelig. *
—, Over tuigd. *
Verstandig ; 1.)
Gevoessg. voor ; 2.) - TO , a.)
Benner kbaar door ; b. ) Vatbaar, Gevoelig veer.
Sensibleness, s. VoelLarheld, Blerkbaar,Voelen , 0., G,waatwor
held , vr.
Gevoeligheid. — ScLi anding. *
derheid , vr.
Sensibly, adv. , zie Sensible.
Sensitive, adj. Gevoelend, Gevoel hebbende, Zinnelijk; — plant, kruidje-roer
mij nice, o. , Mimosa, yr.
Sensitively, adv. Zinnelijk.
Sensorium , Sensory, s. Zitplaats der zinZintufg , 0.
tuigen, y r. *
Sensual , adj. Zinnekk, Zsutuigelijk. *—,
Zinnelijk, Wellustig.
mensch, WellusSensualist, s.
teling , tn.
Sensuality , s. Zinneltikheid, yr.

SEAS
to Sensualize , v. a. Zinnes7,:,k ofWellustig
11, ken.
Sensually, adv., zie Sensual.
Sensuous, adj. MILTON , Roe; end , Op de
zinnen wet kende, Zinne4k.
Sent, pref. 6.: part., zie to Send.
Sentence , s. Uitsprack, y r. , Vonnis.*—,
, Sprenk, Zinspet..k,
Doodvonni c , o. *
m.
vr.
to Sentence, v. a. Het von:iis u!tspreken
over. * Vs; oordeelen ; to -- one To
death, Iemand ter doodyeroordeelen."—,
Op eons, spieuksiike wijzcs uhdiukken.
Sentential, adj. SDreuki
Sententiosity, s. DROWN, Bondigheid., yr.
Sententious, adj. (Sentent ously, atty.)
Bond/`g, Spreukrijk.
Sententiousness, s. Bond :gheid, yr.
Sentery, s., zie het meer gebruikell'ike
Sentry.
Sentient, adj. Gewaarword?nd. * —, s.
Persoon , die gewa,rwording heeft,
Wezen, dot geroeit , o.
Sentiment, s. Gevrieligheid. * — , Meening , vr.,Gevoelen. — , Gevoel, 0. ,
Gedachte , (als onderscheiden van de ti itdrukking,)vr. *—, Fraaje plaats.*—,
ilandoening, vr. Hartstogt,
Sentimental , adj. Gevoelig, Serntimenteel.
Sentimentality, s. Sentimenteelheid, yr.
Sentinel, s. Schildwacht , y r.; A private
—, Ben soldaat ; to Stand —, Op schildyacht staan, Schilderen; to Stand—ovEa,
Op schildwacht staan (d. i. ter bewaking) bfj. * — , veroud., Wacht , yr.
Sentry ,' s. Schildwacht , Wacht , vr.
Sentry box , s. Schilderhuis , Schilderhuisje , o.
Separability, s. Scheidbaarheid , yr.
Separable , adj. Scheidbaar — FROM,
Te sclseiden van.
Separableness, s. Scheidbastrheid , yr.;
- FROM , Mogelli kheid Use ',iets) te
scheiden van.
to St.parare, v. a. Scheiden , Alzonderen;
to — FROM, Scherden von. n.
Scheiden.
Argeccheiden.
Separate ,
Separately, ado. AfzondesItsk.
Sep trateness, s. Afgezonderdhei d , vr.
Separa.ion, s. Seheids,g. Echtscheiding y r. ; -- FROM , Scheiding of Aficheiding Yap.
Separatist, s. Die zich afzondert ,
scheidene Separati t. is.
Separator, s. Schesde; ,

SEPA
Separatory,, adj. Scheidend, De scheiding
bevorderend.
Sepia, s. eene zwarte verve, Sepia, yr.
SLpilible, adj. Begraafbaar.
Sepiment, s. Reining, Haag, Heg, yr.,
m.
to Sepose, v. a. Ter zijde zetten.
Seposicion , s. Afz,ndering , Terzijde.
zetting, vr.
Sepoy, s. inboorling, die als soldoat
de Engelsche 0. 1. inaatschappij dient,
Sepoy, no.
Seps , s. Slanghaagdis , y r. Sept , s. in de Ier.,che aeschiedenis,Stam,
vs. , Geslach,;` o.
Septangular, adj. Zevenhoekig, Zeycnzijdig.
Septaria, s. pl., zie Nodules of calcareous marl presenting numerous fissures
September, s. Helfstmaand , yr., September, m.
Septenary, adj. Uit zcvenbestaande.*—,
s. Zeven, yr.
Septennial, adj. Zevenjarig (zevenjaren
durend, om de zeven jeer gebeut end).
Septentrion , s. Noorden, o. —, adj.
Noordelijk.
Septentrional, adj. Noordelijk.
Sepcentrionality, s. Noordelifkheid, yr.
Septentrionally , adv. Noordelijk.
to Septentrionate , v. n. Zich near la:
noorden rigten.
Septfoil, s. Ze p eublad, o.
Septic, adj. , zie Septical.*— , s. Verrotting bevordetende stof, yr.
Septical, adj. Vet rotting bevorderende of
voortbrengende.
Septicity, s. Neiging tot verrotting, yr.
Septilateral , adj. Zecenzijdig.
Septinsalar, adj. Uit zeven eilanden bestaande.
Septuagenary, adj. Zerentigfarig. * —
, s. ZevenUit zeventig bestaande. *
tiger, Man van zeventig jaar, m.
Septuagesima , s. Se,,,tuagoima , (zeventigste dog p oor paichen ,)
Septuagesunal, adj. Uit zeventig bestaande.
Septuagint, s. Glieloche overzetting van
het oude Testament door de zeventig (of
volgens andeten 72) overzetters , yr.
Septum, s. Aficheid3el, Flies, o.
Septuple, adj. Zevenvoudig.
Sepulchral, adj. Tot een graf of begra... ; — aces,
fenis behoorende , Graffig.
Hol , Diep.
Begrafenisplegtigheden;
Sepulchre, s. Graf, o.
to Sepulchre , v. a. Begraven.
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Sequnions, adj. Volgend. * , B tileaar.,
Rekbaar.
Sequacit,usnt!ss , Sequacity,, s. Buigbaarheld , Taail'eid , pr.
Sequel , s. Vervolg , Volgende gedeelee,
Besluit. * , Ge p olg, o.
Sequence , s. Qnvo!ging , RU, Orde , yr.
*—, in sommige kaartspel., Roem
opA —of five cards, Eene vttftle ,
een volgende kaarten,) yr.
Sequent, adj. Volgend. *
, Voortv15eifend. *
s. SHAKSP., Volger ,
to Sequester , v. a. Afzonde, en , 1/7(gruimen; to--FROM, ..rlfscheL'en of Afzonderen van. * — , goeact en enz. , wnarover men in geschil is , Irs de handen ran
mien del de of bewaarder steslen , SeUit het beztt =ten.
questreren,
Zich verwijcleren.
v.
Sequestrable , adj. Dat men afzonderen
in de handen van eenen belvaarder sullen lean.
to Sequestrate, v. a., zie to Sequester.
Sequestation , s. Afzonde, * — , S to lle n van in geschil zlinde goederen nfzaken in de handen vo.n eenen bewaaider,
Sequestratie, pr.
Sequestrator, s. Persoon, die lets in bewaring stelt , in.
Sequin, s. , zie Scchin.
Seraglio, s. pale's van den grooten heer,
Serail, o. Door hot in Europa
Pattie met bosom verwaqi wordt, bezigt
men het sonitlids lip, voor: Bordeel, o.
S,raphim,Seraphs, ) rang
Seraph , s. (pl.
van engelen , Si-rof , on.
, adj. Engelachtig ;
Seraphic, Se! aph
fig. Engelrein, Zniver.
Seraphim , s. pi., zie Seraph.
Seraskier, s. generaal bij de Turke y , Se.
ra.skier,, m.
Sere, adj. Verdord, Dor, zie Sear.
Sere , s. veroud., Klaauw, m.
Serenade, s. muzfil e, weike de winnaa,s
des avonds voor de denten hztnne, panf
de maken, of antieren als een eerebtvk
onder de p encters van iemand uitvoeren,
Avondmuzijk , Serenade, yr.
to Serenade, v. a. (Bij cene schoone)apondinuzilk 'Baleen of (Iemand) eene se; evade
brengen. * — v. n. Eerie serenade maken.
Serene, adj. Helder, Klaar. *—, Kalov,
Ss it , Bedaard. Opgeruinid, Tevreden. * —, als titel , Doorluchtig. *—,
s. Koelte, Koele lucht , yr. — bijoude schrilvers , Koude avondlttcht, yr.
to Serene, v. a. Bedgren, Opruimen
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Opgeruimd maken. * 2 ongepas:, Oph elderen, , elde maken.
en,
erenely ad . Predn
S
waakrd Kalm, Keel.
Sereneness, s. , zie Serenity.
Serenity, s. Stilheid ,
*
Opgeruimdheid, .Bedaardheid Tevredenheld , yr. * 7 MILTON, Doorluci'tigheld , yr.
Serenitude , s. verond., zie Sereneness.
Serge, s. eene
stof, Sergie , or.
Sergeancy, s. , zie Sergeantship.
Sergeant, s. Geregtsdiena3r,, Bode.
Serf ant. * , Docter in de regten 2,7,-;7vokaat , (grand boron Barrister e'e hen,?den Jade,) m. naan2 , die van
verscheidene ambtenaren wr.rde gegeveu,
ale — chirurge,in , Liffwondatts ace
konings , M. ; - at arms , Ro,'dedrag,-;
— at the mace ,ScheptertircT er ; — ,h?
law, — of the coif, zie bii- S'ergeanc de
3 de betook.
Sergeants y, s. Leendienst , y r. (Zgwordt
onderscheiden in grand Grosse icendiens: , waarbij iernand persoonlijke diensten arm den boning meet dpen , en posit
—, Kleine leendienst , Ivaarbij bij slechts
faarlijks eenige krijgsbehoeften gee ft.)
Sergeantship, s. Post van Sergeant, (zie
dit Ivoold,) M.
Sericeous , adj. Zijdeachtig. * —, 1!1117
zilde , —, Net zijele,achtige
koordf es bedekt.
Seriatim, adv. In or&
ilanSeries, ( pl. Series ,) Reeks,
eenschakeling , Opvolging , yr.
Serious , adj. Ernstig ; — ABOUT, Ern
stig omttent. *
Gewigtig.
Seriously, adv. Ernstig.
Seriousness, s. Ernstigheid, vr.
Sermocination, s. HOWELL,Houdingeener
redevoering , yr.
Sermocinatur,, s. Ilouder eener redevoering, in.
—
Sermon, s. Rederoering , Rede.
Preen, yr.
to Sermon, v. n. Prediken.
, v. a.
Leeren, Bestraffen.
to Sermon;ze , v. n. Pi eken.* , Strenge regelen inprenten.
Sermounta:n , s. Bergkomfin ,
Serosity, s. Traterachtige deel des bleeds,
o. , zie Serum.
Serous, adj. Dun, Waterachtig.
, bid vuurwerk. „
Serpent, S. Slang. *
Zwermer,, eon blaasspeelt. , Serpent. * — , eon boosaardig mensch , Setpent, Slangevel, o.

'Era'
Serpentaria , , zie SnAeroot.
Serpentarins, s. eeoo sterrenbeeld, Siangendrager, tn.
to Serpentine, v. n. Kronkelcn.
Serpentine , adj. Gelifk eene slang, Slang.
vormig , Kronkelend, Pingo end ;
hers, dat met het zeljilewoord be—vers,
gint en eindigt.* — s. Stangenkruid, o.
Serpentine-powder,q.Ongekorreldkrijd,c.
Serpentine-stone , s. Serpeuttinsteen , m.
n., zie to Serpentine.
to Serpennze ,
Serpent's-tongue , s. een braid , gangetong , yr.
Serpet, s. Kotf m., Bland, yr.
Serpiginous, adj. filet den dmmworm
A'uceld.
Serpigo , s. Dauwworm , tn.
to Serr,, v. a. BAC- , N, zie to Sorry.
Serrate, Serrated , adj. Zaag,wtjze.
3erration s. Zaagvormighei'd,
Serrature , S. Zaagwijze gedlante , LasnifeLg , vr.
Serrtuate , adj. Met kleine tandf es.
to Sorry, v. a. MILTON, Zamendringen.
Serum, s. Watetachtige deal, o., Wei,
rr. *—, Wat6rachtige deil van blood, o.
, Meld, vr. *
Servant , s. Knecht,
Dienstbate ,
en y r., Dienstknccht ,
m. , Diemtmaagd , vr. * Dienaar ,
m., Dienaresse ,vr. ; Your —, Sit , Ulu
dienaar, mijn Heer, Uwe dienareLse,tnijr;
Heer. —, weleer, Minnaar,,
to Servant, v. a. SlIAKSP. Onderwerpen.
to Serve , v. a. Dienen , Bedienen. * —,
nine tafel , 0,dragen. * Voordienen.
*—, Beantwoorden,Voldoen. *—, Behandelen. —, met verschillende woorden
zamengevoegd in meer min arviikende
beteek.en. , als : That won't — my turn ,
Drat is mil niet genoeg ; Little entreating
serves my turn , Ik laat niet bidden;
A little working serves It's turn , Hij
houdt niet reel van werken ; prov. Pll
— him the same sauce , Ik zal hem met
gelij ke munt betalen ; to one a trick ,
lesnasud eerie poets spelen ; to — the time,
Zich near den slidschik ken , De gelegenheld waarnemen ; to—a warrant, Ecnen
mi4ladiger y ear het geregt dagvaarden;
ook : Hem vangen ; to — an office , Ecnen
post bekleeden ; to—mass, De MIS lezen;
He is well enough served, Hij beefs zijnen loon ; to — the ladies , Den saletjonker spriest ; to—IN, (Spilzen) binnen brengen ; 2.) to— o UT , a.) Uitdienen ; b.) Uitdeelen (aan TO ); 3 . ) to UP , 0, disschen. Aanm. to Serve one's
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self one , een gallicismus ,dat men vroe- tint een getal een antler getal een en een
ger hezigde , is thans bui ten gebruik. *—, derde maal in zich bevat (als 8 bevat6
v. n. Dienen. *
Genoeg zijn. * —, een en een derde maal in zich ).
Gunstig zün. * —, Van nut zijn, Van Sesquiton:: , s. Interval van Brie semidienst zijn ; I.) to — AT a public dinner, tones,
Bad een openlük middagmaal dienen ; 2.) Sess, zie Cess.
to — FOR , a.) Dienenvoor , ens; b.)Die- Sessile, adj. in tie plantk. , Zittend.
nen veer , tot ; 3.) to - TO, a.) Dienen Session , s. Zitting , (bijz. van een get-t ; b ) Dienen om te. regt,)yr.* —,Geregtstijel, Regtdag, m.
Server, s. Die zich schikt, onderwerpt. Session-hall , s. Regtzaal , yr.
Sesspool , zie Cesspool.
zie Salver , Plate
*
Bediening , Op- ;ester;, , s. in de Rom. geschiedenis eene
Service, s. Dienst. *
, Conoliment. * —, geldswaarde , Daizend nestertii of een
yachting, Yr.
d.
Kerkdienst, nestertium , (bedrag. 8 1. t s.
Einde s Ooginerk, Nut, o.
, tiara ta- sterl.)
Godsdienst ,vr.,Ketkgebed.
to Set, irr. v.
Zetten , Stellen , Plantfel , Gere t o.
Service , s. zie Service-tree. * —,Sorbe , yr. sen . In den een' of anderen toest and bi enRigten , Stellen ,
epaien ,
Gedienstig. *--, gen. *
Se, viceable ,
Schikken. *
, op muzille , Zetten.*—,
Dienstig , Nuttig.
eenen boom, Zetten, Plaatsen, ].Viet zetaiServicf.',ablenes3 , s. Gedienstigheid. *
Jen. *
, een gear oken been , Zetten.
DienctigheFd , yr.
* —, de aandacht , het oog Vestigen ;
Serviceably, adv. , zie Serviceable.
ook : Behttrtigen ; ale : to — a thtng
Service-tree , s. Sorbenboom, m.
Servient , adj. DYER, Ondergeschikt. De zaak ter liarte nemen. * , BepaServile , adj. (Servilely , adv. ) Slaafseh. len; oak: Instellen Maken ; to —a price
Servileness , Servility , s. Slaafschheid. to a thing , Den prig van ices bepalen;
Onderwerj it g. — Slavervij, yr., to — a fast , Eene vasten instellen ; to —
*
taxes , Schattingen opleggen.* , OprigKnechtschap , o.
ten. *
Serving-man , s. Knecht , 171.
_elanstellen , Benoeinen. *
,
Serving-maid , s. 11Ieid , yr.
Voorstellen, Vertoonen. * — , Schatten,
Servitor, s. anode hoogeschool , teOxford, Achten , Waardel en ; to — at nought,
Student , die gratis onderwezen wordt , filets achten , Verachten. * — bij een
doch daarvoor eenige diensten moot doen. spel , 21anzetten , ilanhitsen.* —, Hon*
, als — of bills , bij de regtb., Ge- den, Zetren , Stellen,iredden.*—,eenen
regtsdienaar Dagvaarder,, Deurwaar steer , Zetten Inzetten, Invaeten. *—,
Verleyen waken.
, voor eenen psis,
der , m.
Servitorship,s. Betrekkingvan Servitor,vr. delanbieden , Laten. * , Scherp viaken,
Servitude , s. Dienstbaarheid Pavernij, Annzetten."--, van patrifthonden Gaan
vr. * , AIILToN , Gezamenlifke bedien- liggen, v'anneer hij het wild beef: opgespoord; A dog sets birds, Een hondweit
den , ns. mew/.
Serum, s. Waterachtig deel , dat zich , vogels aan, doordien
gaat liggen. -,
is; eenig verb:, Win de andere deelen Wedrstand bieclen — , bs yerscheidens
afscheidt , ale in de melk de wed van den andei e woortien in sneer ofmin afwif kenroom. * , bijz. Waterachtig deel van de beteeken'ssen , als: to — sail , Onder
het bleed, o.
zeil vr 12 ; to — one's hand to an instruSesame , s. Sesamkruid , o.
went, Een geschrift onderteekenen ; to —
Sesquialteral , adj. in de a house , Eels beds verhuren ; to — one's
Sesquialter
meetk., Andes-halt maal zoo greet, Een teeth on edge , Z(f;se tanden stomp mazeker getal anderhalf maal bevattend, ken ; t s — a thing on foot , Lets coder(ale: 9 bevat anderhalf maal 6).
nemen ; to — on fire, Ira In and steken;
Sesquiduplicate, adj. Derdehalf metal zoo to persons together by the ears, Twist
veel. tusschen personen verwekken ; to — a
Sesquipedal , Sesquipedalian, adj. Van an- stamp upon paper, Papier stempelen.
* —, met onderscheidene 14, , oegsels in
derhalven voet lang.
Sesquiplicate , adj. in de meetk., In de meerofmin afwiikende beteckenipen , ale:
a.) to — one's self ABOUT a thing , Iris
verhouding van een en een half tot een.
Sesquitertian,adj. In zoodanige yerhouding, beginners, Ondernernen , .danvane,-en, tine;
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SET

jets gaan flan jets beginnen ; 2.) to
Openbaar maken ; 3.) tO -ABROD,
1/.) Stellen &y en ; b.) Veriiezen boven;s4.) to - AGAINST, a.) Zetten tegen ; b. , 0/..zetten of Opruijen tegen; c.) Aan p oeren tegen; d.) to -- one's
self AGAINST one , Zrch tegen iemand
verzetten of aankanten; 5.) to APART,
a.) Ter zetten ; b.)Uitktellen Verschuiven ; c ) Afzonderen ; 6. ) to ASIDE , 0. )Tel zijde zetten ; b.) Wegzetten ; c.)17, rye: pen ; d.)Afschaifen ; e.)
Omverre werpen ; 7.) to - AT als : to
- a dog AT one , Een' bond tegen iemand
aanhitsen , Iemand een' bond aanhitsen;
in-AT defiance, Tarten;to-AT nought,
Niet achten ; 8.) to - AWAY, Wegzetten ; 9.) to - BEFORE 5 a.) Zetten of
Leggen voor, Voo; zetten ; b.) Voorstellen , Voorleggen, Voorhouden ; IO. ) to BETWEEN , Zetten tusschen ; II.) to B y , a.) Ter zijde stellen of zetten; b.)
iichten Roemen ; c.) to be hard set
BY, In bet naauw gebragt worden ; d.)
Regelen of Zetten naar ; 12.) to-DOWN, I
a. ) Afzetten , Nederzetten ; b.)Opschrijven , Opteekenen ; c.) Bepalen,
ten ; d.) Houden (voor, FOR); 13.) tO
- FORTH, a.) Vertoonen , flan den dag
brengen ; b.) Bekend maken , Openbaren,
Verkondigen ; c.)Roemen , Prijzen, Ver.
heffen , In de hoogte steken ; 14.) to FORWARD , Bevorderen , Verder brengen;
15.) 10 IN , flan den gang helpen of
zetten , Doen beginnen ; 16. ) to -INTO,
Zetten, Stellen of Ptaatsen in ; 17.) to
- OFF, a. ) Afzetten; b.) Doen uitkomen,
Doen uitblinken; to - OFF TO advantage,
Voordeelig doen uitkomen Versieren ,
Verfraajjen , Opsmukken ; 18.) to-ON,
a.) Zetten op, aan, bij; to - ON flame,
ON fire, *) In brand steken ; **) Doen
ontvlammen ; b.) Stellen op ; c.) Aanzetten , ilansporen ; to - a dog oN one,
Een' hoed o p iemand aanhitsen ; d. ) "Ianvallen ; Gebruiken ; 19.) to - OUT,
a.) Uitzetten ; b.) Aanwiizen , Toewijzen , Bepalen ; c.) Uitsteken , Afsteken;
d.) Bekend waken, Ai kondigen ; e.)Uitgeven , In het Licht geven ; f.) Roemen,
Verheffen , Prijzen ,Voorstellen ; g.)Versieren,Verfraaijen,Opsmukken ; h. )Uitrusten ; 20.) to - OVER, a.) Zetten over;
to-one's horse OVER , Er met zip' petard
over springen ; b.) Stellen over ; 21.) to-OVER,AGAINST, Stellen of Plaatsen tegenover; 22.) to - TO, a.) Zetten aan; to

SET
- one's hand TO a thing Vine hand aan
jets slaan; to - one's 11 ,. -,1d TO a lerter,
Een' brief onderteekenen ; to - pen TO
paper , De pen opnemen , De ,p en op bet
papier zetten ; to - TO music , muzijk
zetten Zetten , Componeren ; b.) to one's self to (writing, etc,), Zich zetten
aan (het schrilven , enz.; ; 23. )to
a.) Opzetten ; b.) Oprigten ; c.) Aanplakken ( ON a pas-, op 5511 ' pawl); d.)
Uitspannen (eene koets , a coach); e.)0pzetten , Beginnen (een' Winkel , a shop
f.)Roemen, Verheffen, Prijzen; g.)
heffen , Beginnen ; 24. ) to - UPON , a.)
Zetten op ; b.) Leggen op, Opleggen; c.)
Aanzetten tot ; d. ) Set UPON mischief,
Tot kwaad geneigd ; e.) Stellen of Zetten
, v. n. van de zon ,
over, bij , op. *
Ondergaan. * - , Vast staan.* , Componeren. * -, Zetten. * , Staler". *-,
Vogas vangen Op
Op reis gaan. *
de y oga jagt gaan.* -, Planten , Poten,
k gewone zamenleving voor to
* -,
Sit, Zitten. * -, Zich begeven , Loopen,
*-, met onderscheidene bilvoegseen; 1.) to- ABOUT , Gaan aan, Zich
begeven aan, Beginnen; 2,)to-DowN,
Zich nederzetten ; 3.) to - forward, Zich
op weg begeven, Vertrekken ; to - FOR.
WARD ON a journey , Zich op reis Sege.
y en; 4.) to - FROM, Vertrekken van ;
s. ) to - , Beginnen ; Tie weather sets
IN FOR rain , Het weer begin; regenachtig to worden , Het ziet regenachtig nit;
6.) to- OFF, a.) Vertrekken, Zich op
weg begeven ; b.) to -OFF, UPON, Aanvaarden , Beginnen; 7.) to - O N, UPON,
a.) Zich op weg begeven ; b ) Gaan aan,
Beginnen , Oneternemen ; 8.) to - OUT ,
Vertrekken ; to - OUT FOR London,
NaarLonden ye' trekken;to-oUT, FROM,
a.) Vertrekken van , Verlacen (de hoogeschool , the university ) ; b.) Uitgaanvan;
9.) to - TO, a.) Zich , begeven op; b. )
Loopen of Stro,men naar; to-UP,
Zich nedel zetten of vestigen ; to - vu
FOR one's self, Eene effaire beginnen ; to - UP rots a merchant , Zich als
koopman vestigen; to UP FOR a man of
skill , Den bekwawen man uithangen ;
to - UP FOR a reformer, Zich als hervormer opwerpen ; to - UP FOR morality,
De zedelijkheid trachten to bevorderen.
pret. , zie to Set. *--, adj.
Set, part.
,
Geregeld, Gecchikt , Regelmatig. *
s. Stel ,( reeks
Bepaald,Va,tgesteld. *
van dingen , die tot akandet en beh,o.

SETA

ren,) o. *—, Rij, vr., Hoop, Troep ,
m., Gezelschap , o. * — , Onae,gang,
Plantsoen , 9. *
Inzet, (bij
m. *
Spel, o.
het dobbelspel,) m. *
Setaceons , adj. Borstelig.
Set-down, s. Berispihg, vr., Uitbrander,, m.
Setfoil, zie Septfoil.
Setiform, adj. Borstelachtig.
Setness, s. Regeling , yr.
Set-off, s. Contrast, o. ; She is the —TO
you ,'Zij steekt bff u af. * regtsgel. , Hezndeling , waarbij de beschuliligde aan den cessen kant de tegen hem in
gebragte kiagt erkent, dochaan den anderen kant zelf als beschuldiger optreedt.
Sewn, s. bit wondh., Seton, yr.
Setous, adj. Borstelig, zie Bristly.
Settee, s. Lange zitbank , met eene leazeker sclzip in de Midning, yr. *
deli. zee,
Settee-sail, s. Latijnzeil , o.
Setter, s. Die zet, zie to Set. *— ,
Speurhond. *----,Verklikker. *— ,CompOnist. , ilanzetter, Laadstok,
Stamper, in.
Setter-forth, s. Verkondiger,
Setter-off, s. Verheerkker,,Verhefer,m.
Setter-on, s. ilanhitser,,
Setting, s. Het zetten, enz., zie to Set.
* , Ondergang ,m., Ondergaan, o.*—,
Rigting, y r., Stroom , m.
Setting-dog, s. Speurhond,Patrifshond,m.
Setting-pole, s. Bootshaak, m.
Setting-rule, s. Zetliniaal , o.
Setting-stick, s. Zetstok.*—, Zethaak, m.
Settle, a. Bank, Zitting , Yr.
to Settle, v. a. Vast stellen, Bepalen.
* —, Vestigen ; to — one's abode, to
Zijn y erblijf yestigen of kie—one'slf,
zen. * Bepalen, Bekrachtzgen. *—,
In orde brengen. * — , Doen zinken.
* Bedaren , Bevredigen. * Vestigen, Bemaken , ale : to — a pension UPON one, Iemand een inkomen geven; to
—an estate UPON one, lemand tot elfgenaam benoemen. * —, v. n. Zinken,
Bezinken, Bezakken. * —, Zichnederzetten, Eenen levensstand kiezen. *
Bedaren, Tot bedaren komen. *—,Rotten. * Overeen komen; I.) to — INTO , a.) Zich vorneen tot ; b.) Veranderen in, O yergaan tot ; 2.) to-ON, Zich
vestiges op ; 3.) to—To, ale: to—TO
the bottom, Naar den bodem zakken,
Bezinken; to — TO a thing, Zich bij
lets bepalen; 4.) to-TOWARDS, Naderen.

SETT
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Settledness, s. Vastheid , yr.
Vale
Settlement, s. Nea'erzetting. *
Schenking,
woonplaats. *
Zinksel,
0.
Inbezitstelling, yr. *
Bedaring , (oak het veranderen
*
van een ongeregeld in een geregeld ley en.) *
omtrent het opvolgen in een bezit, yr.;
van bier : Bill cif —, zIkte onztrent tie
opvolging op den troon. * , Weduwengift , yr. , Weduwengoed, o.
Settler, s. Volkplanter,
Settling, s., zie Settlement. *—, Bezinksel , o.
Settling-tub, s. Bezinkkuip, vr.
Settling-vat , s. Bezinkvat , o.
Sett-off, s. Coot, as t, o. *—. Schoonheid,yr,
, Setwall, s. eep kruid , Waalwortel,
Seven, adj. Zevcn. * —, s. Zeyen,yr.
Seven-eyes, s. Zevenoog, vr.
Sevenfold, adj.
adv. Zevenvoudig.
Sevennight, zie Sennight.
Sevenscore, adj. Honderd en yeertig.
Seventeen, adj. Zeventien. * —, s. ZeYentien, yr.
, s.
Seventeenth, adj. Zeventiende. *
Zeventiende, o.
Seventh, adj. Zevende.
Seventhly, adv. Ten z,ve7:de , In de zevende plaats.
Seventieth, adj. Zeventigste.
s. ZevenSeventy, adj. Zeyentig. *
tig , yr.
to Sever , v. a. ilficheiden , ilfzonder,-n.
, Scheiden ; to — FltuAl Scheidt,:
*
van. * —, Eene scheiding bewerkcn ;
to—BETWEEN, Eene scheiding makes
tusschen. * , Gescheiden zijn.
Several, adj. Verschillend, Onderscheiden.
heel, Verscheiden. *—, leder in
*
het bo)zonder aangaande. *—, s. fl zondering, yr. * ilfzonderlijk seek,
o. * —, veroud., ilfzonderlijke plaats,vr.
Severality, S. bish. HALL, Onderscheiding , yr.
to Severalize, v. a. Onderscheiden.
Severally, adv. Onderscheiden. * —, AI
zonderiiik.
Severalty , s. ilfgescheidenheid, yr.
Severance, s. 4fzondering, Sclzeiding, yr.
Severe, adj. Hard, Gestreng, Wreed.
* —, Stipt, Ernstig.* —,Hard,Guur,
Gestreng. * — , Smartelijk,Ilevig.'—,
Gedrongen, Beknopt; I.) - AGAINST,
UP,N , String omStrong tegen; 2.
trent ; 3.) - WITH, Stz eng of Hart/
tegen.

793
SEVE
Severely, adv. Streng. *—, Hard, Bitter.
Severity, s. Gestrengheid, yr.; fig.
Ernst , tn.
Sevocation , s. Terzilderoeping , vr.
to Sew, v. a. SPENSER, zie to Sue.
to Sew, v. a. Naaven ; to— UP, a.)
Toenateijen; b.) Innaalien. * - vetoud., ale: to — a pond Droog maken,
Aftappen. *•, v. n. Naailen.
Sewer, s. Die naait, Kleermaker , m.,
Naaister,, vr.
Sewer, s. weleer, Voorsailder, (ecuyer
tranchant 5 ) m.
Sewer, s. Waterloop,
o,, zie
Drain.
Sex , s. Sekse, Kunne, vr., Geslacht, o.
* 5 Schoone kunne Schoone sekse,
Sekse, yr.
Sexagenarian, s. Zestiger,
, Mar, us.
of Vrotew,, van zestig jaan , yr.
Sexa.genary,, adj. Zestig jeer end, Zestigiarig.
Saxagesima , s. Sexagezima , Tweede zondag voor de vasten, m.
Sexagesimal, adj. Zestigste, Van den
sexagesima.
Sexangled, Sexangular,, adj. Zeshoekig.
Sexangiilarly, adv. Met zee h(eken.
Sexdecimal , adj. Met zes vlakken in het
midden en op de tcppen.
Sexennial, adj. Zcjarig. *
Zesjaar.
lijksch.
Sexfid, adj. Zesspletig.
Sexlocular, adj. Ze.vakkig.
Sextain, s. Pers van zes regels , Zesregelig vers, 0,
Sextant, s. Zesde deel van jets. * — ,
Zesde van een' Remain. as.
Zesde
van een' cirkel, o.
Alitandsmeter,
Sextant,
Sextary, s. Zesde deel van een Romein.
congius , v.
Sextary, s. zie Sacristy.
Sextile, s. Aspect van twee planeten, die
Go graden van elkander *—, adj.
Zestig graden van elkander staande.
Sexton , s., zie Sacrist an. *— , Deed
graver, m.
Sextonship , s. Bercep van doodgraver, o.
Sexcry,, s., zie Sextary.
Sextuple, adj. Zesvoudig.
Sexual, adj. De sekse onaerscheidend. *—,
Uit het verschil van sekse voortspruitende.
to Shah, v. n. buiten
Gemeene
dingen doen.
Shabbily, adv. , zie

SAAB
Shabbiness, s. Schabberigheid , Slordip;held. * GemeenLid, Slechtheid, vs.
Shabby , adj. Schabbefig, Slordig. * — ,
Gemeen, Slecht.
S , ack , s. Stoppelw ide , yr. ; to Be at —,
Op de stop f,eis wesden.
Shackle, v. a. Kluisteren , Boeijen.
Shackle , a. Boei, Kluistei ,
Shad, s. ten vis ch, zie Chad.
groote oranjeappel.
Shaddock ,
Shade, s. Schaduw, Lommer, yr.
Bescheiming.
Schernt. o. *
eene schilderij, Sc;:aduw. *—, Schakering. *— , Schim, Schaduw (van orerledenen), yr.
,0 Shade, v. a. Be,chaduwen; to—OVER,
Overschatkiwtn. *— , Verber;en, Beschermen• * in eene De
behoorlijke s'cliaduw en schakering6n a,,nbrengen. * — , Met donkcre kleuren
schilderen.
Shader, s. Die of Dat beschaduwt, enz.
Shadiness, s. Lemmerrijkheid, vr.
Shadow. s. Schad::w. * — , Donkerheid.
, Scl.a* , Lommeri &lee plaats,
* —, in
duw , Sch ,m, vr., Geest,
eene schilderij, Schaduw , vr. * — ,
Schaduw, (in tegenst. van
Schijn,
°nalhet wezen van jets ,) vs. *
scheidbaar gezel, m. , Schaduw.
Bescherming. * — , Afbeelding, vr.
to Shadow, v. a. Beschaduwen, Verdonkeren. * —,Beschermen.*—,
Schaduwen. *— , Schakeren, De kleuren behoorlijk doen afreisselen.*—,111,t
donkere kleuren sclsilderen. * ,Onvoimeakt voorstellen, Afschaduwcn,
schetsen. 4 —, Albeelden.
Shadow-grass , s. It oudgras, o.
Shadowiness , s. Sehadnwriikheid, Lommesrijkheid. * , Donkerhe;d vr.
Shadowing, s. Beschaduwing. *— , difschaduwing , yr.
Shadowy, adj. Vol schaduw,Lommerhik,
Danker. *—, Flaauwelijk
Onwezeniiik. *—, Duister, Ondoe, schijnend.
Shady, adj. Lommerrijk, Vol schadmv,
Doilker.
, Schacht. *
Shaft, s. Pij
.
Spits , yr.
Buis, Schacht, Schaft. *
Loodregte gang. *— ,Boom,
*
Shafted , adj. Met eene schacht.
Sh4ftment , s. Span, yr.
Shag, s. Ruig Naar, a. *—,naam
die aan verscheidene soorten van rage
stiffen gegeven wordt, als : Pluis , Dar-

SHAG
fel , o. * —, adj. SHAKSP., zie Shaggy.
Shag, s. een zeevogel , Zeeraaf, yr.
to Shag, v. a. THOMSON , Ruig waken.
Shagged , adj. , zie Shaggy.
Shaggedness, Shagginess , s. Ruigheid,yr.
Shaggy, adj. Ruig, .Ruw.
Shagreen , s. soort van leder,, Segrijn, o.
to Shagrcen , v. a. eene wanspellang, zie
to Chagrin.
Shagreen-ray,, s. Dorenroch, in. (m.
Shah , s. eenP erz. woord, Koning,Schach,
to Shail, v. n. veroud. , Waggelen.
to Shake, irr. v. a. Schudden. *—, Doen
beven, Dean waggelen. * , UitschudDoen wankelen,
den , Uitstorten. *
In gevaar brengen. * Doen wankelen , Den weed benemen , Ontstellen ,
Bevreesd waken ; to — hands, Elkander de hand geven bij het ontmoeten,
dock bijz. bij het scheiden; to-ASIDE,
Ter züde schudden; She shook ASIDE her
hair, Zij schudde het haarter zilde; 2.)
He shook his cane AT the scoundrel,
Hij schudde zijn' rotting tegendenschurk;
3.) to — one BY the hand , lemand de
hand schudden of geven; 4.) to —
FORTH TO one, Ientand ...toeschudden
of toestrooijen ; 5.) to — FROM, Afschudden van ; 6.) to — OFF, a.).elfschudden;
b.) Zich ontslaan van , Van zich atschuiven ; 7.) to — UP , Opschudden; 8.)
to — hands WITH , a.) * ) De hand geven
aan ; **) Zich vereenigen met; b.) Vaarwel zeggen , Afzien van ,Verlaten.*—,
v. n. Schudden, Waggelen. *—,Be yen ,
Schudden Wankelen. * — , Beven, Sidderen; I.) to - AT, Sidderen bij,Ontstellen op het zien van ; 2.) to — WITH,
Sidderen van.
Shake, s. Schudding, y r., Schok, m.,
Beweging , yr.
Shaker, s. Die of Dat schudt. *
, lid
eener sekte in Amer., Bever, m.
Shale, s. Shail, yr. Dop 172. * Leikool , Schilferkooi ,
to Shall, irr. v. def. Zullen, .11I-eten.
Shalloon, s. Saai , y r., Rasclz, o.
Shallop , s. Sleep , yr.
Shallow, adj. Ondiep Vloot.* Dom,
Geesteloos , Laf.* , s. Ondiepte,Waadbare plants, yr.
to Shallow, v. a. YOUNG, Ondiep waken.
Shallowbrained, adj. Dom.
Shallowly, adv. zie Shallow.
Shallowness, s. Ondiepheid. * —, Dom•
held, Lafheid, yr.
Shalm , s., zie Shawm.

SHAL
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Shalot , s. Sjalot , yr.
Shalt , 2de pers., zie Shall.
to Sham, v. a. Blisleiden , Bedriegen,
Wijs waken ; to — Abraham , Zich ziek
houden ,Onbekwaamheid voorwenden, ow
van iets yrif to zajn ; bijz. van kinderen,
die zich ziek houden, om niet naar school
to gaan. * — , v. n. Voorwenden. * ,
Spotten.
*_,
Sham , s. Bedrog , o. ,
Halve moues, Valsche mouw, yr.
Halskraagfe , waaraan geen hen& vast
is, o. * — , adj. Valsch, Ge,vaand, Voorgewend , Verdicht , Loos, Onecht.
Shambles, s. pl. Vleeschbanken, yr. mry.,
Vleeschhal , yr.
Shambling, adj. Waggelend, Zich lamp
of ongeschikt bewegende. * —, s. Waggelende gang , m.
Shame, s. Sclzaamte. * Schande , ()veer,, yr .; For —!, Foci!, Schaam as!,
Het is schande!
to Shame, v. a. Bescharnen ;to — one Of,
Iemand beschaamd waken over. * — ,
Schanele aandoen , Onteeren. * v. n.
Beschaarnd zijn, Zich schamen; to—To
repeat, Zich schamen to herhalen.
Shamefaced, adj. (Shamefacedly, adv.)
Schaamachtig, Beschaamd.
Shamefacedness, s. Schaamachtigheid, yr.
Shameful, adj. (Shamefully, adv. )Schandelijk.
Shamefulness , s. Schandelijkheid , yr.
Shameless, adj. (Shamelessly, adv.) Onbeschaamd, Schaamteloos.
ShArrelessness , s. Onbeschaamdheid ,
Schaamteloosheid , yr.
Shammer, s. Bedrieger, Vs.
Shammy, s. Kamoesleer , o.
S.hamois , eene wanspelling voor Chamois.
to Shampoo, v. a. de gewrichten drukken
en de leden wrijven , ter yerdrijving van
vermoeidheid of pijn , Ramenassen.
Shampooing, s. Drukken der geWrichten,
enz.. inzonderheid na een worm bad.
Shamrock, s. its Jail., Kla y er,, yr.
Shank, s. Schenkel , (van den voet tot
ttan
knie, ) ass Beenpijp , y r. *—
het lange gedeelte van elk ding ; van
lair : Steel (van eene tabakspiip),*
Stengel (eener plant). * — , Still (van
* —, Pijp (van
eenen kandelaar),
eenen schoorsteen), yr. * Stok , m.
of Schacht (van een anker), yr. * ,
eene plant , Bitterzoet, o.
Shanked , adj. Met schenkels , eene pip,
erz. veer zien.
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Shanker,,s. eene venusleivaal, zie Chancre.
Shank-pointer, s. .Rustlijn , yr.
Shanscric, zie Sanscrit.
Shanty , zie Janty.
to Shape, v. a. Vormen , Eenen vorm of
eene gedaante geven aan. * Rigten;
I.) to - INTO, Vormen tot ; 2.) C() TO, Rigten of Inrigten velar. —.Uitdenken. * —, veroud. , S ehep pen, Voortbrengen. * —, V. E. Passen ; to - TO,
Passen boy.
Shape , s. Gedaante , y r., Vorm , m.*—,
Gestalts, Least, y r. * , Denkbeeld, o.
Shapeless, adj. Onregelmatig,Wanctaltig.
Shape] essi, ess s. Onregelmatigl2eid, Wanstaltigheid , yr.
Shapeliness, s. Schoe,:e gedaante, yr.
Shapely, adj. Wei gemaake,
gev ormd.
Shapen, part. verond., zie to Shape.
Shapesmith, s. heart. woord Fatsoengayer,,
Shard, s. Simard ,
Ise,ggel , yr.
Stuk ei,ersche,e1. * Pie,ugeldekeel (van in:ecten ) , o. * —, SPENSER ,
Straat , y r., Doorg ing , m.
Shard, s. As tisj ok , yr.
Shard, s. Schar, yr.
Shardborne, adj. SHAKSP. , Door vlce'gelschilden yoortgedragen.
Sharded, adj. Schiletvleugelig.
to Share, v. a. Verdeelen,Uittleelen, 0u/dee/ell. *
Deel hebben of Deel semen
aan, in. 4
Verdeelen , Doorsnijden;
a.) to-AMONG or BETWEEN, Verdeelen onder ; 2.) to WITH, Deelen
met. *
v. n. Deel hebben, Deelen:
tO - IN... WITH, Deelen in...met.
Share, s. Aandeel. *—, Deel (van een
geheel), o. * — , Aktie, y r.; to Go
shares, Deel nemen."--,Ploegschaar,yr.
Sharebone, s. Schaambien , o.
Sharer, s. Verdeeler, Omdeeler. *
Deelhebber,, m.
(yr.
Share-wood, Share-wort, s. Braakdistel,
Shark , s. can zeevisch Haai.*—,Schra
per, Vrek, m. * — , SOUTH, Bedriegerij, yr.
to Shark , v. a. Bileen schrapen ; to UP , Bifeen schrapen. *
v. n. Stolen.
*
Bedriegen. *
Armoedig /even.
Shar p er, s. Bedrieger. *
Tafelschuimar, Afzetter,
Sharking, s. Stelen , RE.eoven.* — , Leven
door bedreg, afzetting, enz., o.
Sharp, adj. Sclierp, Nzet strmp.* —, Puntig , Spits. *
Seherpzinnig , Schrander, Geestig. *
Scherp, FUn (van

SUAPL
gezigt of gehoor). * Scherp, P,ikkelend , Stark. — , van de steno, &het,
Doordringend. *— , Sclzeq ,Ge,treng ,
Geetreag , .Lard; to Be
Bijtend.
- UPON one , Scherr, omerent ienscznd
Hongerig, Scherp.
zijn. *
, Hevig, Fel,
, Smartelifk.
hard, Guur. ' Oplettend , Waakz ram. * , Fijn , Wel uitgedacht. * ,
somtijds, Hard, .Niet week. * - Mager. *
, s. in de muz. , Kruis. *
Scherp, Scherp wn,' , o., Degas,
to Sharp, v. a. Selzer/ en. * — , v. ii. Beth iegen, Een a; Netter zijn.
to Sharpen , v. a. f!cherpen ; to—INTO,
a.) Scherpen tet ; b. ).Been uit'oopen in.
* , Vlug of Schrander maker. —,
Versterken. * , llongerig maker.
bijtend Timken. *
Scherp
'waken. * —, Sehel of Doordringend sets
Prikktlend waken.
ken. * — Scherp
* —, v. is. Scherp , cnz. worden.
Sharper, s. Afzetter, BedrzeJer . , an.
Scherp
harp-eyed, adj. Scherpziend;
zinnig.
Sharp-floored, adj. Met eenen scherpen
bodew.
Sharp-iron, s., zie Reeming-iron.
Sharp-keeled, adj. Met cane scherpe kcal.
Sharply, adv., zie Sharp.
Sharpness, s. Scherpheid. * —
Bitsheid. —,
Schranderheid. * —, FtInhe id (van zintuigen), vs.
Sharp-pointed, adj. Met eenescherpe punt.
Sharpset , adj. fiongerig.*—, Beguel ig.
Sharpshooter , s. Scherpschutter,
Sharpsighted , adj. Een scherp gezigt
hebbende, Scherpziende ; fig. Seherizinnig.
Sharp-toothed, adj. Scherpe garden hebbende.
Sharp-visaged, aij. Scherpzigtig.
Sharp-witted, ad j . Geslepen, Schrtmder,
Vernuftig , Scherpzinnig„
Shastras, s. Heilige boeken der Hindo's ,
o. meerv., Shaster, rn.
to Shatter, v. a. Verbrijzelen, Verbreken ; to-TO pieces, In stuk.ken breken
v.
Verstrooljen. *
of scheuren. *
Breken , In stukken breken.
Shatter, s. Afgebroken stns/, o.,Brok,m.
Shatterbrained , nh9tterpat,d , adj. Ligt.
zinnig , Verstrooid van gedachten, Mild,
Onbezuisd.
Shattery, adj. Los, Breek!, aar,, Brooc.
to Shave, reg. & irr. v. a. Scheeen.*—,

SHAV
Even aanraken, Sclzaven.*—,In denote
stukjes snijden, Schaven. * Plunderen, Uitzuigen, Onderdrukken ; I. ) to
- AWAY, Wegscheren, Afscheren ; 2.)
to - OFF , Afscheren.
Shave-grass, s. Schaafstroo, o.
Shaveling, s. Monnik, Geschorene ,
Shaven, part., zie to Shave. Aanm. Het
begint to verouderen.
Shaver, s. Baardscheerder. *
Oppassend ofGeslepen man. *
Roover, tn.
Shaving, s. Spaan,
Krul , yr.,
Schaafsel, Afschraapsel , o.
Shaw, s. Boschje (in eerie vallei of dal ), o.
Shawfowl, s. Houten vogel (om op to
schieten), 111.
Shawl, s. kleedingstuk der vrouwen,

Sjaal,

Shawl-goat, s. Angorasche geit , yr.
Shawm, s. Schalmei, vr.
She, pers. pron. f.
* — , Degene.
*—, s. Vrouw, Zij, y r. * —, Wifff e,
o. Aanm.
w. words she somtajds in zamenstelling, om het
vrouwelijke geslacht aan to duiden, w,"nneer dit dubbelzinnigheid zou kung en
veroorzaken bij die woorden, welke als
tnannelijk en vrouwelojk te gelojk gebruikt
woo-den, als :She-cousin, Nicht; Shefriend, Vriendin. Zie ook He.
Seading, s. District, (een der Lien,
waarin het eiland Man verdeeld
is ,) o.
Sheaf, 3. (pl. Sheaves,) School, Garf,
vr.; fig. Bosfe, o., Bendel,
to Sheaf, zie to Sheave.
to Sheal , v. a. SHAKSP. Schillen, Pellen , zie to Shell.
to Shear, irr. v. a. (met eene schaar)
Scherer;; fig. Shorn OF, Beroofd van.
111aaijen. *
Verdeelen. *
*
v. n. , zie het eeniglijk goede to Sheer.
Shear, s., zie Shears.
Sheard, s. veroud., zie shard.
Shearer, s. Scheerder. * — , bijz. Schaapscheerder,
Shearing-time, s. Scheertijd, m., Schaapscheren, o.
Shearman, s. Scheerder, tn.
Shears, s. pl. Schaar. *—, Schering(om
den ouderdom der schapen aan to diiiden), yr. *—, Ding, dat in den trant
eener schaar gemaakt is, o., Schaar, yr.
*- ' SPENSER, Vleugelen, m. meerv.
Shearwater, s. Stormvogel , tn.
Sheath, s, Scheede, vr.
ENG. A. DUTCH DICT.
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to Sheath , zie het betve to Sheathe.
Sheath-bill , s. Scheedevogel, tn.
to Sheathe , v. a. In de scheede steken,
Net eene scheede yearOpsteken. *
zien. * Bekleeden, Bewoelen, Inwikkelen. * ,scheepsw., Dubbelen.*—,
bij de oude scl2e,ik., De scherpte van ...
wegnemen.
Sheathing, s. scheepsw., Dubbeling, yr.;
— with nails, Spiikerhuid, yr.
Sheathless, adj. Zonder scheede.
Sheath-maker, s. Scheedemaker , m.
Sheath-rau-r, s. eene sckelp, 0 rgelpijp,vr.
Sheath-scale, s. Bladvlzes , o.
Sheath-wing, s. Dekschild, o.
Sheathwinged, adj. Met harde bedekkingen over de vleugels , Schildvleugelig.
Sheathy,, adj. ills eene scheede, Scheedevormig.
to Sheave, V. a. Tot schoven binders.
Sheave, s. scheepsw., Schiff (van een
blok), vr.
Sheavehole, s. Schillgat, o.
Sheaves, s. pl., zie Shea.f.sn Sheave.
Shecklaton, s. Gpudstof, yr.
to Shed , irr. v. a. Storten, Vergieten ;
fig. to --ON, Verspreiden over. ,* ,
Laten vallen, Afwerpen, Verliezen; to
— one's meat , Zone tanden verliezen;
to—one's horns, Zijne horens afwerpen
of verliezen. *
V. n. Uitvallen, Ds
korrelsverliezen, Rijselen.
Shed, s. enkel in : Blood-shed.
scheepsw.,
Shed, s. Loads, Hut, Keel.
Werkplaats (op eene werf), vr.
Shedder, s. Starter, Vergieter, tn.
Sheen, adj. SPENSER , 111i.uroN, Schitteread, fielder.
s. ongebr.,
vi., Glans,
Sheeny, adj. MILTQN, zie Sheen.
Sheep, s. (sing. & pl.) Sehaap, o.; fig.
Dom mensch, m.
to Sheepbite, irr. v. n. verond.,Deine die!.
stallen plegen, Kapen, Briezelen.
Sheephiter,, s. Kleine dief, tn. (kooi , yr.
Shoe scot , s. Schapenhok , o., SchaapsSheepfold, s. Schaapskooi , Plaats, waar
de schapen opgeslaten worden, y r., Perk,o.
Sheephook , s. Herdersstaf, no.
Sheepish, adj. ongebroik., Van ten schaap.
*—, thabs,Eenvoudig, Bloode, Schaapsch.
Sheepishly, adv., zie Sheepish.
Sheepishness, s.Eenvoudigheid,Schaapschheld , vr.
Sheepleather, s. Schapenleér, o.
Sheeplouse, s. Schapenluis, vr.
51
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Sheepmarket, s. Schapenmarkt , yr.
Sheepmaster, s. Schapenhouder,, m.
Sheep-pen, s. scheepsw., Bee,tenhok , o.
Sheep's-dung, s. S chap enmest, tn.,Schaapskeutels , en. meerv.
Sheep's-eye, s. fig. Beschroomde blik,
Schuw verliefde bilk, vr.
Sheep-shank, s. scheepsw., Trompetsteek,m.
to Sheep-shank, v. a. Een' trompetsteek
waken in.
Sheep's-head, s. Schaapskop,
Sheepshearer, s. Schaapscneerder, en.
4heepshearing, s.Scheertijd ,m., Schaapscheren. * —, Scheernm al , (fetes bij het
schaapscheren,) o.
Sheepshefos, s. pl. Schaapsclzaar,, yr.
Sheepsi;ver,, s. weleer,, Belasting , welke
de leentrgn aan den leenheer betaalde,
om van Let wasschen zijner schapen vrij
to z't; , yr.
Sheepskin, s. Schapenvel, o.
Sheepstealer, s. Scha,i,endl'ef, m.
bbeepstealing, s. Schapen,lieveri f, yr.
Sheepwalk, s. Weide voo.- schap,:n, yr.
Sheer, ac , Zuiver,, Klan,, On-'e -rnengd.
•
, ad gemeenz. , Op eens, Seel.
to Sheer, v. a., zie to Shear. *—, v. n
Zichverwifeleren, dOch enkel met off, als:
I.) to -- OFF, Zichwegpakken , Zich nit
de voeten waken; 2. ) tO - UP,
igen.
• - -,scheepsw.,Gieren; I.) to ABOUT,
Over- en wedergieren ; 2.) to -- OFF, .e1fgieren ; to— OFF sad TO, Over- en wederg:eren; 3.) to — TO the anchor, Naar
het anker gieren.
Sheer, s. Afyalling , Giering, yr. *
zie Sheers,
Sheer-draught, s. Lange teekening van
een schip , Projectie op een verticaal
vlak, vr.
Sheer-hook, s. Enterhaak, m.
Sheer-hulk, s. Kielligter, m.
•
Sheer-lashing, s. Naaffing der bokkebeenen , yr.
Sheer-line, s. Lijn, die in den opstand
den strook der dekken aanwlYst, yr.
Sheer-plan, s. Lange teekening, yr., Opstand, tn.
Sheer-plank, s. Potdeksel , o.
Sheer-; ail , s. List van het potdeksel, yr.
Sheers, s. pl. Bokkepooten , en. meerv.; to
Break —, De slinvring van het
door het roer tracliten to verminderen.
Sheer-strake , s. Bovenste plankengang, m.
Sheer-wale, s. Bovenbarghout , o.
Sheet, s. Grocte en breede lap linnen,m.*
Beddelaken.* —, op schepen , Zeil.*—,
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Vel papier, o.; Book is sheets, Ongeholden boek ;1 fig. Stuk „ dock, o. *—,
elk nitgespretd ding, ale : Paaededeken,
enz. ; ---- of water, Waterplas, ,Waterylakte , yr.
to Sheet, v. a. Net lakens yoorzien.*—,
Inwikkelen. * —, Vouwen.
Sheet , s. scheepsw., Schoot, m.
Sheet-anchor , s. Plechtanker,, o.
Sheet-bend, s. „ zie Sheet-knot.
Sheet-Wc ck s. Schootblok , o.
s. Plechtankertouw, DaagschSheet-c a
touw,
Sheeting, s. Linnen voor beddclakens, a.
Sheet-knot, s. Sclzootsteek, m.
Sheet-shot , S. , zie Sheet-cable.
Sheet-st, peers,, s. pl. Schootstoppers ,
tn. meerv.
Sheik, s. Schalk, i. opperhoofd onder
de beduinen, een priester in Egypte,)m.
Shekel, s. °tle t f,,dsche mono, ter waarde
van f:, !).0, Szkicel
Sheld , adi plaarsel. G pikheid.
Shelclafi- , s.,
.1-Z,f,odicop, (het
Sheldrake , o. eene
mannetfe,) m.
Sheld ck, s. Roodko: , "I et wiffje ) en.
Shelf, s. I. Shelves,) 13iank ,vr., Schap,
;r''ankbank Klip, y r. *
o. *
den bergb., Hartle of Vaste grond,
Shelf-piece , s. scheepsw. „ Verbindingsklos, m.
Shelfy,, adj. Vol zandbanken. *—, Hard,
Vast, m.
, Schel ,
Shell , s. Schil, y r., Dv,
Schaal. * —, Schelp, yr. * —, Romp
in de ,fioez.
(van een gebouw), m. *
fig. Illuzifkinstrument, o. * — Oppervlakte. * — , Born. * —, Kist, yr.
to Shell, v. a. Schillen , Aldoppen, Van
de schel, bast, dop, Schelp , berooyen.
v. n.Afichillen.*—,difschilferen.
*
Shell-almond, s. Kraakamandel,
Shellfish, s. Schelpvisch, tn.
Sheilgold, s. Schelpgoud,
Sheilmarble , s. Schelpmarnwr, a.
!pvisschen, o.
Shell tea ^ , s. Get egt van
Shellsilver, s. Schcipzilve: o.
Shellsnail, s. Huisjesslak, yr.
Shell-work , s. Schelprerk , n.
Shelly, adj. Met of Vol schillen cf schelVan schelpen.
pen. *
Shelter, s. Schuitplaats , Bechermiug ,
vr. ; A — FROM, Eene be.cchutting seBeschermer,
gen. *
Verto Shelter , v. a. Beschermen. *
bergcn. —, v. a. BcseLerwing ontvan-
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gen, Zijne toevlugt notion.* , B escherming geven.
Shelterless, adj. Zonder schuilplaats ofbescheming , Onbeschut.
Sheltery,, adj. Beschermend,Beschuttend.
Sheltie, s. in Schotl. , Hit,
to Shelve, v. a. Op eene plank often schap
zetten. * , Wegzetten.
Shelves , pl. , zie
Shelving, adj. Ileilend.
Shelvy, adj. Ondiep, Vol zandbank.en,
zie Shelfy.
Shemitic , adj. Van Sem , Sem itisch ; The
— languages, De Semitische ta:en, (i.
e. Chaldeeuwsch, , Arabis-ch
Hebrectemch , Samaritaansch, Ethiopisch , es , cud Phenicisch ).
to Shend irr. v. a. %/LI-ouch , Schenden.
*
Overweldigen.
Shent , pret. & par. , zie to Shend.
Shepherd, s. Schaapherder,, Herder ; fig.
Landelijke minnaar, Herder. *—, Geestelijke herder, Herder, in.
Shepherdess , s. Schaapherderin , Herdein. * —, Landmeisje , o.
Shepherdish , Shepherdly,5 adj. Herderlijk,
Landelijk.
Shepherd's-needle, s. Naaldkruid , o.
Shepherd's-parse , Shepherd's-pouch , s.
Tasclojeskruld, o., Herderstasch, yr.
Shepherd's-rod, s.irlde, kaardendistel ,vr.
Shepherd's staff, s. tens plant, Herdersstaf,, m.
Sherbet, s. zekere drank, Sorbet , o.
Sherd, zie Shard.
Sheriff, s. Regter in een graafichap , m.
Sheriffalty , s. veroud. , zie S hrievaity.
Sheriffdom, s., zie Seeriffship.
Sheriffe, s. bij de Trorken titel van eels'
aj;-tammeling van 1lLthomet door Hassan
Ibn Ali.
Sheriffship , Sheriffw : ck , s. weinig gebr.,
Anebt of regtsgebied van Sheriff, o.
Snerris , Sherris-sack, s. bij de ouden een
wejn , die men y en, den Sherry houdt, zie
Sherry.
Sherry, s. Xereswijn , Xeres, in.
to Shew, etc., zie to Stow, etc.
Shibboleth, s. bij de Hebran , eene korenaar en een watervioed ; van icier fig.
Letts, yr., Herkenningsteeken, o.
Shield, s. Schil d , 0.; tig. Beschernsing ,
yr. *
Beschermer,,
to Shield, v. a. Beschermen , Beschutten;
to -FROM, Beschermen of Beschutten
tegen.
to Shift , v. n. Van pleats veranderen.
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Antlers kleede*—, Veranderen, *
ren , Schoon linnen aandoen, Zich
verschoonen. * —, (met moeite ) Den lost
winners, of Zito oogizerk bereiken , Zich
Zich zelven helper;, Voor
helpen. *
, Slinksche
zich zelven zosgen. *
delen bezigen, Uitvlugten zeeken, Lost
to — FOR one's self, Voor
gebruiken ;
zich zelvenzorgen; a.) to—FROM ... TO,
Veranderen van tot , naar. * , v.
a. Veranderen. * —, Verschuiven, Verplaat,en. *—, sch4sepsw.,als: to — a ship,
Een schip verbodemen; — a tacide ,
Rest' looper afschaken; to— birth , Vita
de eene naar de andere anker, , laats ver.
zeilen ; to — the bolts , Verbouten; to—
the helm,ffet roeromdraalien cf omleggen;
to—the messenger, De kabel,ring ver.
leggen.*—,met onderscheidene bievoegsels
in sneer °finis; afwilkende beteekeniss.,als:
a.) to -ABOUT, Omkeeren,Veranderen;
2.) to AWAY, a.) Wegschuiven; b. )Doer
vertrekken , 3.) 0) -- OFF , a.)Wegsehui-y en ; b. ) Van den halo schaiven ; c.) Uitstel ; d.)Aandichten,Op den pals s chuiYen (iemand, TO one) ; 4.) to — OUT
OF a vessel into another, Uit het eene
vat in het andere gieten of laten loopen.
, List,
Shift , s. Veranderse,g. *
viugt, y r.; to Make —, Zich moeite geven, Met moeite tot stand brengen ; to
Put one to h:s last ,— lemand tot het
uiterste brengen ; ook : feniand veel
doen geven , to -Make — with any thing,
Zich met alley behelpen , "Vies voor lief
nemen. *—, Vrouwenhemd, 'kind ( tester
vrouw), o.
Shifter, s. Listige kwant. * —, Degene,
die zich weet to he/'pen. —, Die gedurig van ... verandert , tn.
Shifting , s. Vcrandering. * —,Ultvlugt,
List ,vr. , Bed, og , o.
Sh:ftingly,, ode. DJar list en bedrog.
Shiftless, adj. Zander middelen, Halpeloos.
to Shill, zie to Sheal.
to Shill, zie to Shilter.
Shilling , s. cone Eng. zilvermunt ,waareen pond sterling gaup,
van er 20
Schiloi ,
, adv. (verbasterde verdubbel. van Shall - l? Zal ik? ): To stand —,
Aarzelen , Talmen, Besluiteloos zijn.
to Shimmer, v. 13. veroud. , zie to
Gleans.
Shin, s. Scheen (van het been),yr.
o.
- 1_-GUS, 5.
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to Shine, reg. & irr. v. n. Schijnen, Schitteren, Blinken, Eenen glans van zich
geven; 1.) to — BEFORE, Schitteren voor,
Schitnen voor ; 2.) to - FORTH Schitteren, Schijnen , Uitblinken , Vertoonen ; 3.) to — IN Schitteren of Pralen
in ; 4.) to— OUT Uitblinken; 11 he sun
sky,
shone brightly ouTfrom an uncioudy,
De zon scheen helder yan een' onbcwolkSchifnen
op.
ten hemel; 5.) to UPON ,
Aanm. De regelmatige norm komt zelden veer.
Shine , s. Glans, Luister, Schijn
Schoon of Helder weir, o.
Shingle, s. Dekspaan y r. , Dun plankje
om huizen to dekken ,Dekplankje, Dalebordje , dekbordje, o.
to Shingle , v. a. Met dekbordjes dekken.
Shingless, s. pl. Wild vuur,, (botgeneesk.,
zona morbus genaamd ,) o.
Shining, adj.'Schitterend , Blinkend.
Shiny, adj. Schijnend , Schittet end , Blinkend.
Ship, een uitgang , welke eene waardigheid aanduidt, veelal beantwoordende aan
het Nederd. Schap.
Ship, s. Schip , o.
to Ship, v. a. Schepen. * — , Met een schip
vervoeren ; to— AWAY , Te scheep)
wegvooren ; 2.) The bales were shipped
FROM the quay, De balen werden in schepen van de kaai weggevoerd , 3.) to —
OFF, delfs chepen, Wegv oeren; 4,) to— To,
Te scheep vervoeren !sitar.
Shipboard, s. Scheepsplank Yr. *
Scheepsboord , Booed, o. ; doch enkel in;
On— , "fan booed.
Shipboat , s. Scheepsboot , vr.
Shipboy,, s. Scheepsjongen , o.
Ship-biscuit, s. Scheepsbeschuit , yr.
Ship-bread, s. Scheepsbrood, o.
Shipbuilder, s. Scheepsbouwer, m.
Shipbuilder-yard, s. Werf, vr.
Shipcarpenter,, s. Scheepstimmerman , m.
Shipchandler,, s, Koopman in touwwerken
andere scheepsbehoeften, tn.
Shipholder,, s. Scheepshuurder,, ns.
Shipman, s. Zeeman, Schipper, Matroos m.
Shipmaster, a. Scheepspatroon ,
Shipment, s. Schepen, o., Scheping , yr.
Shipmoney,, s. Belasting , die teen tot den
tijd van Karel I. ter homing van nieuwe oorlegscheten hief, vr.
Shipping , s. 1VIenigte van Schepen , Vloot,
vr. *—, l'aren in een schip, o.; to Take —,
Scheel/ gaan.

SHIP
Shipshape, adv. Naar scheepsgebruik; van
hier : Behoorlifk , Naar eisch.
Ship-worm , s. Paalworm ,
Shipwreck , s. Schipbreuk ; fig. Blislukking, vr.*—, Weak ,07erbliffsel van een
gestrand schip, o.
to Shipwreck , v. a. Schipbreuk doen lii.
den, Doen stranden ; to Be shipwrecked,
Schipbreuk lUden , Op zee verongelukken;
A shipwrecked person , Een schipbreukeling.
Shipwright, s. Scheepstirnmerman , m.
Shire, s. Graafschap, o.
Shirernote , s. veroud. Gra afi chaps vergadering , y r. * —, Graafschapsgeregt, a.
to Shirk, v. n. & a. veroud. , zie to Shark.
gemeenz. , Vermif'den,Ontvliea'en,
Zich verwjjderen.
Shirt, adj., zie Shrill.
Shirl , s., zie Shorl.
Shirt, s. Herod (van eenen man) , Manshemd , o.
to Shirt, v. a. DRYDEN , (ills met een
hemd) bedekken.
Shirting, s. flevidenlinnen , a., Hemdenstof, o.
Shirtless, adj. Zonder hand.
Shirt-pin, s. Borstspeld, yr.
Shist, s. Lei, yr.
Shistic , Shistous, adj. Leiachtig.
Shistus , s. , zie Shist.
Shittah, Shittim , s. kostbaar bout Indirabid, Sittimhout, a.
Shittle , zie Shuttle.
Shitclecock , zie Shuttlecock.
Shive , s. Suede (brood). * , Schiff,
Plak. * —, Scheef, vr.
Shiver, s. Stuk o.,Brok, en., Schaard ,vr.
Splinter, tn. * scheepsw. , Schiff (in
een blok), vr.
to Shiver, v. a. & n. In stukken broken,
Verbriizelen; to — INTO, Bersten tot, in.
to Shiver . v. n. Trillen, Rillen.
Shiver, s. Rifling, yr.
Shivering, s. Breken, Verbrijzelen, a.
Shivering, s. Rifling, Huivering , vs.
Shivery, adj. Los, Broos.
Shoad, s. Tinzand , o.
Shoadstone , s. Tinsteen, m.
Shoal, s. Blenigte , School (visschen), yr.
to Shoal, v. D. In menigte vergaderen ,
Zamenscholen.
Shoal, s. Ondiepte, Zandbank, Float.
* —, scheepsw. , Slof, , waarop de
stutten van een schip in aanbonw stain,
yr. * — , adj. SPENSER , zie Shoaly.
to Shoal, v. u. Ondiep zffn.

STIOA
Shoaliness , s. Ondiepheid, yr.
Shoaly, adj. Ondiep, Vol ondiepten ofzandbanken.
Shock, s. Schok, m., Botsing , lir.* —,
Gevecht, o. * —, Beleediging, Aandoesting , yr.
to Shock , v. a. Schokken, Schudden. *—,
Beleedigen, Ontroeren, Be/gen, Annstoot geven ; r.) to Be shocked AT , Zich
ergeren over; 2.) Shocktng TO 5 Stuitend
of Hinderlijk voor.
Snock , s. een hoop korenschoven , Gast, m.
to Shock, v. a. Ann gasten zetten, Gasten.
Shoek,s.Bolognezer hondje,Rnige hond,m.
Shocking, adj. (Shockingly, ad v. ) Stuitend, Hinderliik , Ergerlijk , Beleedigend ; zie ook to Shock.
Shod, pret. & part., zie to Shoe.
Shoe, s. Schoen, m. *-- , Hoefifzer, o.
Aanm. Het onregeltnatige meervoud
Shoon , heewel in de schrilftaal verouderd , wordt in het noorden van Engeland nog dikwills gehoord.
to Shoe, irr. v. a. Schoeilen, Beschoejten,
Van onderen bekleeden. * —, van paarden, Beslaan.
Shoebill , s. Schoenspilker,, ns.
Shoe-black, s. Schoenpoetser, rn.
Shoeboy , s. Schoenpoetser, rn.
Shoebrush , s. Schoenliorstel , Schoenschuiler , m.
Shoebuckle , s. Schoengesp, tn.
Shoechape , s. Beugel van een' schoengesp, tn.
Shoeclout , s. Schoenwisclo, yr.
Shoeing, s. Beschoeilen. * —, Beslaan, o.
Shoeing-hammer, s. Klinkhamer, tn.
Shoeing-horn,s.(Hoornenofander) schoenaantrekker,, m.
Shoeknife , s. Schoenmakersmes , o.
Shoelast , s. Schoenleest, yr.
Shoeleather,, s. Schoenleér,, o.
Shoemaker, s. Schoenmaker,, tn. ; to Be
in the — 's stocks , Enge schoenen aanhebben.
Shoemaking, s. Schoenmaken , o.
Shoemarket , s. Schoenmarkt, yr.
Shoenail , s. Schoenspilker, tn.
Shoenippers , s. pl. Schoentnakerstang, yr.
Shoestamp , s. Schoenstempel , tn.
Shoestring, Shoetie , s. Sehoenlint , o.,
Schoenriern, tn.
Shog, s. BENTLEY, Schok, tn.
to Shog, v. a. CAR.EW , Schudden, Schokken, Stooten.
to Shog, v. n. gemeen , zie to Jog.
Shone, pret. & part., zie to Shine.

SHOO
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Shook, pret. & parr., zie to Shake.
Shoon , S. pl. , zie Shoe.
to Shoot , irr. v. a. Schieten, elischieten.
*—,Werpen.*—,van planten, Uitschiet en.
*— , Schieten, Treffen. * —, Uitwerpen , Uitschieten. * —, Stooten. *--, bij
timmerl., Uitschaven. *—, Snel dooryliegen ; I. ) to — AGAINST one, Op remand
afschleten; 2, ) to - FORTH , Uilschieten , Verbreiden; 3.) to — INTO, Schieten in; to — one's self INTO the world,
Zich in de wereld werpen ; 4.) to-OFF,
Afichieten; 5.) to — OUT , a. )Uitscheten ; to — OUT the lip , De lip optrekken
(ten teeken van spot); b.) Doen uitsteken ; 6.) to — TO , Schieten Naar; 7 . )
CO - THROUGH , Doorschieten; 8.) t0-UP , Opschieten , Verheffen ; 9.) to WITH , Schieten met. * — , v. n. Schieten. * —, van planten,Uitschieten,Ustloopen. * —, Uitstralen, Uitloopen,Uitkomen. * —, Uitsteken. * — , van een'
pill, Vliegen, Snel snorren. * —,Voortsneilen. * — , van pilnliike ongesteldheden , Steken,Schieten ; My corns —, Milne likdorens steken ; I.) to — AGAINST,
Schieten tegen ; 2.) CO- -ALONG, Schieten
tangs ; 3.) to — AT , Schieten naar,, op;
4.) to- DOWN, Nederschieten; 5.) to-FORTH,, Schieten, Uitloopen ; 6.) to FROM ... TO, Schieten van ... naar; 7.)
to — INTO , a.) Uitloopen in; 1,s.) Schieten tot of in (kristallen); 8.) to — OFF,
Afschieten, Naar beneden schieten ; 9.)
to — OUT , a.) Uitschieten 5 Schieten; to
- OUT IN the ear, Tot aren schieten ;
b.) Uitspringen ; So.) to — THROUGH,
Schieten door; II. ) to — UP, a.)Opschieten . , Schieten ; b.)0pgroeilen (tot, to).
Shoot, s. Scheut , Schoot,,m. , Schot ,
Schieten, o. * —, Scheut, tn., Spruit, vr.
Shooter, s. Schieter,, Schutter, m.
Shooting, s. Schieten, enz.; to Go a — ,
Op de jags gaan. * —, Schieting, yr.
Shooting-star, s. Verschietende ster,, yr.
Shooting-stick, s. Sluithaak (bij drukkers), m.
Shop, s. Winkel ,m.* — , Werkplaats, yr.
to Shop, v. n. nieuw woord , De winkels
bezoeken (om inkoopen to doen).
Shopboard , s. Werktafel , Werkbank, yr.
Shopbook , s. tVinkelboek , o.
Shopboy,, s. Winkelbediende , tn.
Shopkeeper, s. Winkelier ; fig. Winkelknecht , (d. i. waar,, die in den winkel
bit:1ft liggen,) m.
Shopkeeping , s. ffinkelhouden, o.

806

lion

Shop-lifter, s. Dief, die in een' winkel
kora , em iets te koopen , dock daar iets
steels, m.
Shop-lifting, s. Stelen in winkels , o.
Shoplike, adj. Gerneen , Laag.
Shopman, s. Winkelier. * ,
knecht , Winkelbediende, m.
Shopmate, s. Helper in een' winkel, m.
Shore , pret., zie to Shear.
Shore, s. Oever,, m., Strand, Land, o.
Shore, s. School. , Stitt, m.
to Shore, v. a. Stntten ; to - UP, a.) Stutten ; b.) Onderstennen , Schragen.
Shore , s. Riool , o. , zie Sewer.
to Shore, v. a. Sun .SP. Aan land zetten.
Shore-anchor, s. Landanker,, o.
Shoreless, adj. Zonder oever of strand.
Shorl, s. eene steer; soort , Schoo ,
Shorn, parr., zie to Shear.
Short, adj. & adv. Kurt. * Niet berekend , Onbekwaatn , Niet bean twoordead. * —, Gebrek hebbende, Slecht yourglen. * , Beknopt , Gedrongen Kurt.
* , Broos , Breekbaar, Knappend.*—,
Taai ; to Stop Eensklaps ophonden ;
to Keep —, Koss honden ; to Take —,
Tegenhouden ; In —, B inn-en kort ; to
Pe —, 0 rn kort te gam? ; a.) —oF, a.,)Te
kart komende in, Niet toereikend yourtien van ; b.) Niet beantwoordende ,
'Met overeetikom y tfg met; — on sight,
Kurt van gezigt,Bij'zientle; — OF money,
Slecht bil kas ; on bread, Slecht van
broad voorzien ; to Come — (F , Arica. bereiken ; to Fall — on, Niet evenat en ,
Minder zijn dan; 2.) to Be-WITH one,
Kurt met iemand
Snort, s. Uittreksel , Kart begrip , 0.; In
Kortom , In het kort. Zie oak Shorts.
tt, Short, v. n. veroud., Te kort schieten.
*
v. a. verond., z:e to Shorten.
Short-breath, s. Kortademigheid , yr.
Short-breathed, ,acti. Kortademig.
Short-dated, adj. Kortgesteld.
Shortening, s. in de kook,, hetgene dient,
Atm gebak broos to waken, b. v. Boter , yr
to Shorten , v. a. Vet korten. * Bekorten, Kos t houden. * —, Kurt waken, Besnoeijen * — , v. n. Korter warden, Korten , Verkorten.
Shorthand, s. Schrift met verkortingen,
Snelschrijven , a.
Shorthanded, adj. Met verkortingen.
Short-heeled, adj. Kurt van hak ken.
Short-jointed, adj. Met karts schenkels.
Short-laid, adj. Te hard geslagen.

SHOR
Shortlived, adj. Niet Tang levend of durend; fig. ICortstondig.
Shortly , adv. Weldra , B inven kort. *—,
In korte woof den , In het kort , Kortom.
Shortness , s. K.ortheid. * —, Gcbrekkigheid , yr,
Shortribs, s. pl. Korte ribber, yr.
Shorts, s. pl. Korte broek , vr. *—,Norte kleeren , o. meerv. *
scheepsW. ,
Korte hennep ,
Short-shank , S. appel , Kortsteel , m.,
Angie, o.
Shortsighted, adj. Kortzigtig ; fig. Kortzigtig.
Shortsi ,eThtedness , s. Kortzigi,igheid ; fig.
Kortzigtigheid , yr.
Short-start, s., zie Short-s;,anl:.
Shortwaisted , adj. Kurt van
Shortwinded, adj. Kortademig,Engbarstig.
Shorrwinged , adj. Met hot te yleugelen.
Shortwitred, adj. Eenyontlig.
Shory , adj. BURNET , Dig: bij het strand.
Shot, pret. & par:. , zie CJ Shoot ; fig. to
Be —OF , -Bevrifd zifn van.
Shot, s. Schnt, o. ; Small —, Schroot, o.
* Hagel , m. * — , scheepsw. Kogels,
m. meerv.
Shot , s., zie Scot, E5cot.
Shot-bag, s. Schrootzak , tn.
Shot-belt, s. Hagelzak , tn.
Shote , s. naam van een visch „ Elft , yr.
Shotfree, adj. Vrij van het gelag , zie
Scotfree.
Shotfree, adj. Schentvrif.
Shot-garland, s. op oorlogsch.,Kogelrak, o.
Shot-gauge, s. Irogelproef , yr.
Shot-locker, s. scheepsw. , Kogelbak , m.
Shot-plug, s. Smeerprop, on.
Shot-pouch, s. Hagelzak , tn.
Shot-rack, S. Kogelrak , o.
Shotten, adj. De knit geschoten 7/ebbentle:
A--herring, Een lea'ige haring of bokking ; fig. He looks like a herring, Hit
is zoo manger als een hout. * — , Geronnen. * —, Vei stuik.t.
Shough , s. Rune hand, Peedel , tn.
Shough , int. Kura, hunt.
Should , prer. , zie Shall.
Shoulder , s. Schotnier. * — , roorharst.
* Boeg (van een f aard:, m.* — ,Uitstekend gedeelte, o. * — , scheepsw.,
Borst, vs-.
to Shoulder, v. a. Voortcc!zniven , Voort&oven. * —, Op de schonders leggen of
nemen, Schouderen. * —, Dragen , Ondersteunen.
Shouldcrbelt, s. Draagband , m.

SHOU
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Shoulderblade, s. Schouderblad , o.
Shoulder-block, s. Marcz:ilsschootblok 0.
Shoulder-bolt, s. een oogbout.
Shoulder-bone , s. Scholia rbeen , a.
Shoulder-clapper, s. Vlets :r ;tig. Dievenleider,, m.
Shoulder-grafting, Schorsenting, yr.
Shoulder-knot, s. Epaulecte, y r., Schouderstr4 m.
Shoulder-piece , s. Schonderstuk , o.
Shoulder-pight, adj. Boeglain.
Shoulder-sail, s. Di iekant zeil (aan den
mast geslagen), o.
Shoulder-shotten, adj. Boeglam.
Shoulder-slip s. Ontwrichting der schouders , yr.
Shoulder-straps, a. pl. Hulpzeel, o. *—
Galg , vr., Ligter,, m.
to Shout, v. n. Juichen, Vreugdckreten
aanheffen ; a.) to- AT , a.)Toejuichen;
b.) Toeroepen; 2.) to - F 3R, Reopen
om; 3.) to — Toeroeken, Roepen tot.
Shout , s. Gejuich , o., Vreugdekreet, rn.
Shouter , s..juicher Schreeuwer,, m.
Shouting, s. Geroep , Gejuich , o.
to Shove, v. a. Schuiven, Stooten ; a.)
to — ALONG , a.) Schuiven over , tangs;
b.) Voortschuiven; 2.) to — AWAY, Wegschuiven ; 3.) to- BBACKWARD, Achter
uitschuiven; 4.) to — BY, a.) Wegschuiven , Ter zifie schuiven ; h.)Uitstellen ; c.) Verwerpen ; 5 .) to—DOWN,
Naar beneden schutven , Narschuiven ;
6.) tO - FORWARD, Voortschuiven; 7.)
to - INTO , Schuiven in ; 8,) to— OFF,
difschuiyen; 2.) to — ON , Voortschuiyen op ; ) to — OUT , Uitschuiven.
*—, v. u. Zich stooten , Voortschuiven.
—, In eerie boot varen , die met eenen
stole voortgescho y en work; I. ) to-FROM
shore, Van land steken ; 2.) to — OFF ,
irifiteken, Van land steken.
Shove, s. Stoot , m.
Shovel, s. Schop , Schoep, yr.
to Shovel, v. a. Scho.relen. *
,Ophoopen ; to —UP
Opzgmelen, Oplezen,
Verzainelen , Vergaderen.
Shovelboard, s. SHAKSP.,
,
waarvan men iets laat afglijdot, om op
een merle to komen , vr.
Shoveler, s. Schollevaar,, Scholfert, m.,
zie Spoonbill.
to Show, irr. v. a. Toonen, Voorstellen ,
Doen zien. *— Tomes, Bew&zen.
Bekend maken. *
Onderwijzen.
Wiizen, Den wegwilzen , Geteiden.*—,
Betoonen, Bewitzen. *—, Uitleggen,

-*1 Verklaren. * , A,nwifzen ; a.) to FORTH, Doen blifleen , VerAon:::tge,,,; 2. )
to —IN, Binnen wfizen Binnen laten
gams; 3.) to -- INTO , Wifzen Laten
gaan in , Den weg wifzen naar; 4.) to
— Onderrigten omtrent ; 5.) to
-OF,
Doen zien, Doen blitleen ; 6.) to
-TO Toonen aan, Laten zen; 7.) to UP , Ten boon stellen.
, v. n. Er uit
zitn. *
, Se''Unen , Lich vertoonen.
Show , s. Vertooning , Voorstelling , yr.
m. ; to Make a — OF, Met
jets pron ken; ock: Zich houden alsof, enz.
Showbread, s. bij de Joden, Toonbrood, a.
Shower, s. Regenvlaag , R.egenbui ; fig.
Ifrgelbui , y r. , Dram, tn., Menigte, yr.
Shower, s. Tooner,, Foorstel!er ; — of
tricks, Goochelaar,, m.
to Shower, v. a. Bere ,enen , Nat waken, Bevochtigen, Beg:eten. * —, Ne.
derstor.cn. * —, Uitdeelen , Uitstorten;
I.) to -- DOWN , Nederstorten; to
DOWN UPON, Met ... overladen ; 2.) to
— ON, UPON, Uitstorten over. *
n. .Regenen, Stroomen.
Showerless, adj. Zonder regen , Droog.
Showery, adj. Regenachtig,Stormachtig.
Showily, adv. , zie Showy.
Showiness, s. Pracht , Kraal , yr. *—,
Glans, Luister,, tn.
Showish, adj. SWIFT, Schitterend, Luisterrijk. *—, Pronkend,Pralend,Trotsch.
Shown, part.. zie to Show.
Showy , adj. Prachtig.* —,Schitterend.
Shrank, prec., zie to Shrink,
Shrap, s. veroud., Lokaas van leaf voor
vogelen , o.
to Shred, irr. v. a. Klein saiden ofhakken
Shred, s. Stukje, o., Brok , Lap,
Shredding, s. Afgesnedene, o., Lappen,
meerv.
to Shrew, v. a. veroud., zie to Curse.
Shrew, s. Boos will , Slangen y el , Vet,
o., Peeks, Ilelleveeg , Heks , yr.
Shrewd , adj. (Shrewdly, adv. ) weleer,
Boosaardig , Ondeugend, Lastig ,
* , Slecht , Ongunstig. * — ,
thans, Loos, Listig , Sluw.
Shrewdness, s. weleer, Boosaaadigheid.
*
thans, Looshei d , Sluwheld, Slimheld,
Shrewish, adj. (Shrewishly, adv.)Kwaad,
Knorrig , Opyllegend.
Shrewishness, s. Knorrigheid, yr.
Shrewmouse, s. Spitstnuis ,
to Shriek, v. n. Gillen, Krifichen ; to—
OUT Luide krijschen, Het uitgillen.
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Shriek, s. Gil, tn.
Shrieval, adj. Van een sheriff.
Shrievalty, s. Anbt of Gebied van een'
sheriff, o.
Shrieve, s. eene verbastering van Sheriff.
Shrift, s. veroud., Bloch: (can een' priester), yr.
Shright , s. bij nude dicht., zie to Shriek.
*— , pret. & pars., CHAUCER, SPENSER , zit to Shriek.
Shrill, adj. Schel , Scherp.
to Shrill, v. n. Ben schet geluid geven,
Krassen. * — 5 v. adllet eerie schellestem
uitspreken of spreken.
Shrilly , adv., zie Shrill.
Shrillness, s. Scheiheid , yr.
Shrimp, s. Garnaal, y r. ; fig. Dwerg,
Dreumes , m.
Shrine , s. Reliquiinkas-, yr.; soms fig.
ifitaar, o4
to Shrink, irr. v. n. Krimpen. *—, Sidderen, Wegkruipen, Ontstellen. * —,
Achteruit springen, Terug deinz.en; a.)
-to — AT , Terug beven of Hevig ontstellen bij; 2.) to — AWAY , Terug denizen
(bi j, at); 3.) to— SACK, Terug deinZen; 4.) to — BEFORE, Seven bij, van;
5.) to — BEHIND , Zich verschuilen achter ; 6.) to — FROM, a.) Terug deinzen
poor; b.) Ontduiken , Ontwifken t 7.)
to — FOR. fear, Van vrees wegkrimpen
of sidderen; 8.) to — TO a corner, In
een' hoek sluipen. * — , v. a. Doen
krimpen.
Shrink, s. Krimping.* —,Wegkrimping,
Ontsteltenis, yr.
Shrinker, s. Die wegkrimpt, ontstelt.
Shrinking, s. Terugdeinzen, o., Ontsteltenis , yr.
Shrivalty,, s., zie Shrievalty.
to Shrive, irr. v. n. & a. De biecht afnemen of hooren.
to Shrivel, v. n. Rimpelen. * —, v. a.
Doen rimpelen ; to — UP, fig. Ter neder
drukken.
Shrivelled, adj. Gerimpeld , Verschrompeld.
Shrivelling, s. Rimpelen, o.
Shriver, S. SHAKSP. , zie Confessor.
Shriving , s. veroud., Biecht , yr.
Shroud, s. weleer, Beschutting , Bedekking , y r. * —, Zeil (van een schip), o.
* —, thans, pl. Shrouds, Hoofdtouwen,
o. meerv., (Vane. * —, Doodkleed ,o.
to Shroud, v. a. Bescherrnen.*—,Hetdood.
kleed aandoen, Verhennekleeden. *—, Bekleeden. * — , Verbergen; I.) to—FROM,

ORO
Beschutten tegen; 2.) to — IN , Eeeden
of Wikkelen in. * —, v. n. Zich verbergen;_co—wiTHIN,Zichverschuiolen in.
S hroud-cleat , s. Wantklamp , Naai.
klamp , vr.
Shroud-hook , s. Wanthaak , m.
Shroud-knot, s. Wantknoop, an.
Shroud rack, s. Nagelbank in het we-tnt,vr.
Shroud-stopper, s. Wantstopper,, m,
Shroud-t-ickle, s. Wanttalie , yr.
Shroudtruck, s. Wantkloot , m.
Shroud.y,, adj. MILTON , .Beschuttend.
to Shrove, v. n. veroud. , Ann de precessiên en feesten in de yaste deel nemen.
Shrove, imp., zie to Shrive.
Shrovetide, Shrovetuesday,, s. Dag voor
de yaste, Vastenavond, an.
Shroving, s. Vastenavondsvreugd, yr.
Shrub, s. Struik, tr., Boompje, o.; fig.
Dwerg, Dreutnes, no.
Shrub, s. zekere drank van brandewiln,
citroen en sulker.
to Shrub, v. a. Van stratikgtwas reinigen.
Shrubbery, s. Plantsoen van struiken en
heesters , Boschje, Lustboschje, o.
Shrubby, adj. Vol struiken.*—, Als een
struik.
Shruff, s. Schuim (van metalen), o.
to Shrug, v. a. Ophalen, Optrekken; to
— UP one's shoulders, De schouders ophalen. * — , v. n. De schouders op.
halen.
Shrug , s. Schouderopisaling , yr.
Shrunk, pret. & part., zie to Shrink.
Shrunken, part. veroud., zie to Shrink.
to Shudder, v. n. Siddet en, Beven ; to-AT , Sidderen bij, voor.
Shudder, s. Siddering , Rilling , yr.
to S huffle , v. a. Schudden, Do(); eon schudden. * —, (kaaa ten) Doorstooten ; I.
to — AWAY, Heitnelijk weganaken ; 2.)
to — INTO , Ileimelifk ba engen in; 3.)
to — OFF, Van zich alichuiy en , Zich
ontdoen van ; 4.) to —one OUT or the
way , Iemand uit den weg rumen; 5.)
to — UP , a.) Zamenflansen, Haastig bileen gooijen of werpen; b.) Op eene image
of ongetegela'e li'ijZe tot leis brengen.
* —, V. D. Kaarten doorst000en. * — ,
Uity lugten zoeken , List gebruiken.*— ,
Zap; best doen , Zich moeire geven. *---,
Waggelen in het gaan ; I.) so — OFF ,
Zich wegpakken ; 2.) to — UP , Oprocrig
bijeen komen.
Shuffle , s. Verwarring, Vermenging.*—,
List, Uitvlugt , yr.
ShufflebOard , s., zie Shovelboard.

MIT
Shufflecap s. Spel , waarki men geld in
eenen hoed schudt, o.
Shuffier, s. Bedrieger, m.
Shuffling, adj. Listig.*—,s. Uitvlugt,vr.
Shufflingly, adv. Waggelend. *—, Listig.
to Shun, v. a. Vermijden.
Shunless, adj. SHAKSP., Onvermedelek.
to Shut, irr. v. a. Sluiten,Toedoen.*—,
Opsluiten, Insluiten. * —, Uitsluiten,
4fsluiten; I.) tO - FROM, Uitsluiten
van; 2.) to — IN, a.) Sluiten in; b.-)
Insluiten ; 3.) to — OF , Bevreden van;
4.) to-OUT, a.) Uitsluiten b.)Buiten sluiten ; 5 .) to — u p , a.) Sluiten,
Toesluiten, Digt sluiten; b.) Sluiten,
Belemmeren , Verstoppen ; c.)Opsluiten,
In eene gevangenis sluiten; d.) Besluiten, Eindigen ; 6.) to— the door UPON
one, lemand de deur year den neus sluiten; 7.) to— WITH, Sluiten met.
v. n. Sluiten, Toegaan; to — of one's
self, Van zelf toegaan. * Zich sluiten; Flowers — at night, De bloemen
sluiten zich des avonds.
Deurtje, o.
Shut, s. Sluicing, y r. *
Shut, pret. & part., zie to Shut.
Shut, adj. veroud., als: to Be—of, zie
to- Be shot of.
Shutter, s. Sluiter, tn. *—, Deur, yr.,
Venter, a., Blinde, yr., Luik, a.
Shuttle, s. be levers, Spoel , yr.
Shuttlecock, s. Pluimbal,
Shy, adj. Terughoudend , Met gemeenzaam , Schuw. * , Zorgvu Spaarzaam. *—,-Ergdenkend.
to Shy , v. a. Werpen, Slingeren. * —,
v. n. van een paard, Ter zede springen.
Shyly, adv., zie Shy.
Shyness , s. Schuwheid, yr.
Sialagogue, s. Speeksel middel , a.
Sib, adj. CHAUCER , SPENSER., In den
bloede verwant.
Siberian, adj. Siberisch; fig. Koud.
s. Sisklank,
Sibilant, adj. Sissend.
Sibilation, s. Sissend geluid, o.
Sibyl, s. Sibylle ; fig. Waarzegster, vr.
Sibylline, adj. Sibyllensch ; fig. Waarzeggend.
Sicamore, s., zie Sycamore.
t o Siccate, v. a. COCKERAM, Droogen.
Siccation, s. Drooging, yr.
Siccative, adj. Opdroogend.
Siccific , adj. Opdroogend.
Siccity, s. Droogheid, Droogte, yr.
Sice, s. Zes (op dabbelsteenen), yr.
Stch, adj. SPENSER zie Such.
Sick, adj. Ziek, Ongesteld,

SICK
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Misselek. Bedorven. * — , 4fkeerig , Moede; a.) to Be — AT heart,
Misselek zijn; 2.) - OF, a. ) Ziek van;
b.) Ziek aan, Moede , Zat, Verzadigd
of Ben van. * , s. Zieke , m. en yr.
to Sick, v. a. & n. , zie to Sicken.
to Sicken , v. a. Ziek maken ; to— TO
death, Dood ziek maken. *—, Perzwakken. , v. n. Ziek worden. *—,
Misselijk warden van jets Er meer dan
'
genoeg van hebben. * — Beaten
afkeer
hebben. * —, Kwenen; I.) to — AT,
Misselek warden van , Huiveren be;
2.) to — INTO, Verkw(jnen of Overgaan
tot.
Sicker, adj. & adv. (Sickerly, adv.) veroud., Zeker.
Sickerness , s. veroud., Zekerheid,. yr.
Sickish, adj. Sukkelend, Onpasselek.
Sickishness, s. OnpasselOheid, yr.
Sickle, s. Sikkel, Zicht , Yr.
Sickled, adj. Van eene sikkel voorzien.
Sickleman, s. Maaeer , rn.
Sickler,,s. weinig gebruik., zie Sickleman.
yr.
Sickliness, s.
Sickly, adj. & adv. Ziekelek , Zwak.
to Sickly, v. a. SHAKSP. Een ziekelijk
voorkomen geven.
Sickness, s. Ziekeloikheid, 0 ngezondheid
* , Ziekte. *— Kwalijkheid , Miss
selekheid , yr.
Side, s. Zyde.
, Parte, yr. *—, adj.
Van de zede, Zedelingsch.
to Side, v. n. Overhangen. *—,Iemandr
zlide kiezen; I.) to - AGAINST, Zen
tegen ; 2.) to — WITH De party van...
toegedan
a
Het ho
met. *
v. n. flan de zijde zen van, Ondersteunen. * — , veroud., Zamenvoegen,
Parer.
•
Side-arms, s. pl. Zedgeweer, a.
aide—bar, s. Zedestuk (van eon' zadel), a.
Side-beam, s. Stijl (aan eene pers), an.
Side-blow, s. Slag van ter zijele, tn.
Sideboard, s. Schenktafel.*—,Duig, yr.
Sidebox, a. Loge (voor de dames) gars
de zijde, yr.
Side-counter, s: scheepsw., Windveér, vr.
Side-face, s. Profil , Poiret, dat het halve
gezigt voorstelt, o.
Side-fish, s. scheepsw., Schaal of Wang
(be een' zamengestelden mast), yr.
St,e-fl y , s. zeker insect.
Side-glance, s. Zijdelingsche blik , tr.
Side-lantern, s. Slaglantaren, yr.
Side-lays, s. pl. Porsche jagthonden, fes.
meeryoud.
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Side-lining, e. Zijy oering, yr.
Sidelong , adj. & adv. Aan de zijde, Van
ter zijde.
Sider, s. Die eene partij kiest.
Sideral , adj. Van de sterren.
Siderated, adj. Verzengd , Door honigdauw bedorven.
Sideration s. Verzenging , y r., Honig
dauw, in. *—, Berserte, Verlamming,vr.
Sidereal , adj. Van de sterren , Sterrektindig.
Siderite , s. Magneetsteen,
* —, zie
Phosphate of iron. *—, zie Iron wort.
Siderocalcite , s. Bruinspaatlz, o.
Siderographic , Siderographical , adj. Van
het gsay eren op staal.
Siderography, s. Graves-en op staal, o.
Side-rope, s. Val--veep ,
Sideroscope , s. Werktuig om ifzerdeelen
to ontdekken.
Sidesaddle , s. Vrouwenzadel , tn.
Sidescene, s. Scherm , o., Coulisse , yr.
Sideshoot , s. Zijloot , yr.
Sidesman, s. Onderk'erkmeester, m.
Sidestick , s. Bindsteeg , yr.
Sidecaking, s. Partijkiezen , o.
Side-trees, s. pl. ZOtukken van ten' zamengestelden mast, o. tneetv.
Sideview,, s. Gezigt van ter zfede, o.
Sideways, adv. Op cent zijde ,Zijdelings.
Sidewind, s. Zijwind,
Sidewise, adv. , zie Sideways.
Siding , s. Deelneming aan eene partii, yr.
to Sidle, v. n. Op zijde gaan. Op
zijde liggen.
Sidling, adv. Zijwaarts ,
Siege, s. Belegering , y r. , Beleg , o.*—,
veroud. , Plaats , yr. , Rang, m.
to Siege, v. a. veroud., zie to Besiege.
Siennite, zie Syenite.
Siesta, s. Middagclaarje , o., Siesta, yr.
Sieve, s. Zeef. *
Mand , yr.
to Sift, s. a. Ziften. * - Onderzoeken,
Uitpluizen ; to — OUT a.) Uitziften ;
b.) Trachten nit to vorschen , Uitpluizen.
Sitter, s. Zifter ; fig. Onderzoeker. *—,
Builmolen , Meelbuil, M.
to Sigh , v. 13. ZtiChtCn j I.) CO- AFTER,
Zuchten naar ; to — FOR , Zuchten
om ; 3.) to — FORTH, Zuchtend niter;
4.) to — one's self TO silence , Zich stil
zuchten. * —, v. a. Bets-eaten.
Sigh, s. Zucht , m.
Sigher, s. Zuchter, rm.
Sighing, s. Zuchten , o.
Sight, s. Gezigt, 0. ; to Lose — ofa thing,
lets uit het gezigt verliezen ; prov. Out

SIGH
of — out of mind, Uit het oog nit het
hart. * , Vertooning , y r.
Gezigt,
0. ; Payable at
, Betaalbaar op zigt.
Sighted, adj, in zamenstell., Met een gezigt, als : Shortsighted, Kos tzigtig.
Sightfulness , s. Klaarheid,
held , yr.
Sightless, adj. Blind. *--, SHAKSP. , Lee.
lijk , Niet aanpetaam voor het gezigt
Onoogelijk ; ook : Onzigtbaar.
Sightliness, s. Bevalligheid vow het gezigt,
Oogelijkheid, yr.
Sightly,adv.Be ya//ig y oor het oeg,Oegel,ijk.
Sigbty, adj. Fraai, Aangenaamn aan het
gezigt.
Sigil, s. Zegel, o.
Sigillative , adj. Gesclsikt am to zegelen.
Sigmoidal, adj. Sigmavormig.
Sign, s. Teeken,Merk.*
,ironderteeken. * —,Uitltangbord. *
Gedenktee, a.
ken. — , Teeken in den dierent
* Wenk,m.,Teeken.*— ,Kensnerk,
o. *—, Handteekening, Onderteeke,
ning , yr.
to Sign , v. a. Teekenen, Merken.
0 nder teekenen , Teekenen. * —, Voors tellen. * —, V. 11. SHAKSP. Een teeken zijn.
Signal, s. Teeken ,Sein , o. * , adj. Utistekend.
Signality,, s. Uitstekendheid , yr.
to Signalize, v.' a. Does; uitislinken ; to
— one's self, Uitmunten, Zich ender.
scheiden.
Signatory, adj. Tot eene onderteekening
of een zegel behoorende.
Signally, adv., zie Signal.
Signation , s. BROWN, Teeken , a., Zanwijzing , yr.
Signature , s. Teeken , clerk. * , Kenteeken. * —, Bewijs, a. * , Letter,
yr. of Ander teeken, onder aan de bind.
zijden, om de vellen to onderscheiden,
o., Signatuar,, yr..
Signaturist , s.17oorstander van de leer der
kenteekenen, tn.
Signer, a. Die teekent , merkt. * —, Onderteekenaar,, tn.
Signet, s. Zegel, o. , Zegelring (eens ko.
'sings) , m.
Significance, Significancy, s. Beteekenis.
?Cadmic, M.
Kracht ,
Significant, adj. Ultdruiekend, Krachtig.
* , Beteekenend ; — OF, Beteekenend,
Beduidend , Voorstellend. * Gewl$.tig , 4ann2erkelijle. r — , s. Teeken , o.
Significantly, adv. Met nadruk of
kracht.

SIGN
Signification, s. iletnduiding , Uitdruk
king. *
Beteekenis, vr.
Significative, adj. Aanduidend. *—,Nadrukkelijk., Krachtig.
Significatively, adv. Met nadruk.
Significator, s.Aanduiding, y r., Teeken, o.
Significatory , adj., zie Significant. *—,
s. bp. TAYLOR, Teeken, Merkteeken, o.
to Signify , v. a. Beduiden, Beteekenen.
*
Verklaren , Te kennen geyen.*—,
v. n. Kracht hebben , Op eene veelbeteekenende wijze aanduiden.
Signior, zie Seignior.
Signiory,, S. SHAKSP., fleerschappj , yr.
Signpost , s. Paal, waaraan een teeken
of uithangbord hangt, m.
Sik , Sike, adj. SPENSER , zie Sich.
Siker, etc., zie Sicker, etc.
Silence, s. Stilzwitgen, o.*
, Stilheid.
* , Gebeimhouthng ,VerzwlYging.*—,
Stilte. * Weglating , vr. 5 Stilzwij
gen, o. * —, int. Stil.
to Silence , v. a. Tot zwilgen brengen. *—,
Stillen.
Silent, adj. Zwijgand. *
, Stil. *
,
Weglatend, Met stilzwgen.
Silentiary, s. lemand , die zwifgen moet.
Silently, adv. Stilzwilgend, Net salz
Silentness, s. Zwijgen, o., Stilte, yr.
Silesia, s. Silezisch linnet;, o.
Silex , s. zie
Silica, s., zie Silcx.
Silicalcareous , adj. Uit silex en kalkaardige stollen bestaande.
Silicate, s. IZerbinding van kiesaarde met
andere aarden of metaalkalken, vr.
Siliciferous, adj. Silex bevattende.
to Silicify , v. a. & n. In silex verandersn.
Silicimurite , s. Aasde, die nit silex en
magnesia bestant, vr.
Silicious, adj. Kiesachtig , Keiachtig.
Silicious, adj. eene wanspelling voor Cilicious.
Silicium , s. Onderstelde natallieke grondslag van den slim. , yr.
Silicited, adj. Met silex i'ezwangerd.
Silicle , s., zie Silici,la.
Silicula , s. Schilletje, o. , Schil, yr.
Silicule, s., zie Silicula.
Siliculose ,
adj. Vol schillen.
Silai
givn
t
,l.
Siliginose,
adj. weinig gebruik., Uitne
lij
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(Silk, s. voortbrengsel van den zijdeworrn,
Zijde. *
Ziiden stof, yr.
Silkbine, s. eene z;itlen stof.
Silkcotton-tree, s. Z-ijden-rolboom,
Silkdier, s. Zlitleyerwer, in.
Silken, adj. Zliden.* , Zacht, Ewa!.
achtig, Zijdeachtig. *—, In zijide gekleed.
to Silken, v. a. Zacht ofZiftleachtig waken.
Silk-ferret , s. Floretlint, o.
Silkfiock , s. Vlokzijde, vr.
Silkgrass , s. Zijdegras , o.
Silkhat , s. Zijden hoed , us.
Silkhusk , s., zie Siiknub.
Silkiness, s.
Zachtheid,vr.
Silklace , s. Blonde , vs.
Silkman, Silkinercer, s. Zifalehandelaar,ns.
Silkness, zie Silkiness.
Silknub, s. Popje van den zijdeworm , a.
Silkreel, s. Zijaehaspel,
Silkshag, s. Psrn pluis , o.
Silkstocking, s. Zijden kons , vr.
Silkstnff, s. Zilden stof, yr. (ker , at.
Silkthrower, Silkthrowster,, s. ZijdowerSilktwist, s. Op 4,-de gesponnen goad- of
zily erdraad, o.
Silkware , s. Zijdewaar,, yr.
Silkweaver,, s. Zjidewever, m.
Silkworm, s. Zijdeworm, m.
Silky, adj. Zijden. Zacht, Zijdeachtig.
Sill, s. Dorpel , m.* —, Vensterbank, yr.
Sillabub , s. zekere drank van melk ,warm
nit de koe, wijn, sulker, enz.
Sillily, adv., zie Silly.
Silliness , s. Dwaasheid, Onnoozelheid, yr.
Silly, adj. weleer, Onnoozel , Onschuldig , Zwak, Ilulpeloos.*—, thans, Dwaas,
Zot,
Sillyhow, s. BROWN, Helm, (waarmede
eenige kinderen worden geboren ,)
Silt, S. HALE,
o.
Silvan, adj. Van een bosch , Boschr0*—,
s. Boschgod. * —, Boer, Landman ,
Silver, s. Zilver, o. * — , adj. Zilveren,
Van zilver. * —,Alszilver, Zilverachtig. * , Bleck. — , Zacht van stem.
to Silver , v. a. Verzilveren; to — OVER
WITH , Verzilveren met. *
Met eenen
zachten glans versieren. *
Grits of
Wit maken.
Silver - amalgam, s. Amargatna , o.
Silverbeacer, s. Zilverslager, tn.
Silver-coin, s. Zilvermunt, yr.
Silver-bush , s. Zilverstruik ,
Siling-dish, s. Doorslag , 0., Vertfietest, yr. Silverbutton , s. Zilveren knoop, tn.
Siliqua , s. welter, Caraat,
van eene S 1 vercloth, s. Zilverlaken,o., Brocade,vr.
scrupel. *
thans, Schil, vr.
Silvercockle, s. Zilverschelp, yr.
Siliquose, Siliquous , adj. Met schillen. Silvercoin, s. Zilvergeld, o.
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Silvercoloured , alj, Zilverkleurig.
Silverfir,, s. Zilverden , m.
Silverfish, s. Z;Ivervisch, ttr.
Silverfoam , s. Zilverglid , o.
Silver-glance , s. Zilverglans ,Glaserts,
Silverhair,, s. Zilveren Naar, *
, Zilvergras ,
Silvernitted , adj Met eery zilveren gevest.
Silverlace, s. Zilveren goon, o.
Silverlaced, adj. Met zilver bezet.
Silverling, s. Zdvernbunt , yr. , Zilverling , m.
Silve:ly, adv. Ale zilver.
Silvermtne , s. Z:ivermijn, yr.
Stivermoulding, b. pl. Verheven werk van
massief zilver, o.
Silvermounted , adj. In zilver gevat.
Silvermouth, s. Zilvermond , m.
Silverore, s. Zilvererts ,m.
Silverplate , s. Tafelzilver,, Zilver,, a.
Silverpowder,, s. Zilverpoeijer, o.
Silversand , s. Zilverzand, o.
Silversmith, s. Zilversmid , m.
Silversnake , s. Wormslang , yr.
Silversound , s. Zilverklank , m.
Silverspangle, s. Zilveren loovertfe, o.
S-ilverthistle , s. Vrouwendistel, Yr.
Silvertree , s. Zilverboom , tn.
Silvervoice, S. Zilveren stem, vr.
Silverweed , s. Zilvetkruid , o.
Silverwhite , adj. Zaverwit.
Silverwire, s. Zilverdraad , o.
Silvery, adj. Met zilver bedekt.
Simagre , s. DRYDEN, Grimas , vr.
Simar, s. DRYDEN, Vrouwenkleed , Samaar , yr.
Similar, adj. Gelijk, Overeenkomstig.*—,
Gelijkende.
Similarit y , s. Gelijkheid ,Overeenkomstigheid , yr.
Similarly, adv. , zie Similar.
Similary,, adj. ongebruik., zie Similar.
Simile, s. Gelijkenis , vr.
Similitude, s. Gelükheid. * —, Gelijkenis , yr.
Similitudinary,, adj. Gelijkheid aanduidende.
Similor, s. Spinsbek , o.
Simitar,, zie Scimitar.
to Simmer, v. n.Zachtjes koken,Zingen,
Ruischen.
Simnel, s. x5g5 , Suikerkoekje , o.
Simoniac , s. Een , die zich aan simonie
schuldig maakt.
Simoniacal, adj. Aeon simonie schuldig.
* —, In simonie bestaande.
Simoniacally , adv. Door simonie.

SIM°
Simonious , adj. MILTON, Naar simonie
gelijkende.
Simony, s. in het kerkel. regt , Simonie, vr.
Simoo'n, s. een vers tikende winde in Arabic en Afrika , Simoers, on.
Simous , adj. BROWN , zie Snub-nosed.
to Simper , v. 0. G7 imhgchen , Meesmuilen. * —,gemeenlijk, Deans of Gekkel#k
lagchen.
gemeenlijk, DwaSimper, s. Lach. *
ze inch, m.
Simperer, S. :geesmt: iler, Grimlagcher,, m.
Simperingly adv. Met een' zotten loch.
Simple , adj. Eenvoudig , Kunsteloos , Opregt , Onschuldig. * , Eenvoudig, Niel
zamengesteld. * —,Simpel , Dwaas, Mal.
s. Artsenijkruld , o.
*
to Simple , v. n. GARY Kruiden zoeken.
Simpe-mlinded, adj. Ofienhartig, Eenvoudig.
Simpleness, s. Kunsteloosheid,Ortschuld,vr.
Simpler, s. Kruidzoeker,, m.
Simpless , s. veroud. , zie Simplicity.
Simpleton, s. Zotskap, Dais, Bloed , m.
Simplician , s. ARN WAY, 1661, Eenvoudig
tnensch , m.
Simplicity, s. Eenvoudigheid, Onschuld.
* —, Eenvoudigheid,
Eenvoudigheid, vr., Geen opschik , m.
* —, Eenvoudigheid , Niet-zamengesteldheld. * Eenvoudigheid , Domheid,vr.
Simplification, s. Vereenvoudiging , vr.
to Simplify , v. a. Vereenroudigen.
KruidkenSimplist , s. , zie Simpler. *
ner,, Drogist , m.
Simply , adv. , zie Simple.
Simulachre , s. Been, o. , Afbeelding, yr.
Simular, s. SHAKSP. Nabootser,, m.
to Simulate , v. a. Veinzen.
Simulate, adj. Geveinsd.
Simulation , s. Nabootsing , Vermomming,
Schijnheiligheid , Veinzing , vs., Veinzen , o. , Veinzerij, vr.
Simultaneous, adj. Te gelijk aanwezig ,
Gelijktijdig.
Simultaneously , adv. Ter zelfder tijd,Getijdig.
Simultaneousness, s. Gelijkajdigheld,vr.
Simulty,, s. Twist, Huhelyke twist, m.
Sin, s. Zonde , vr. * —, Perzuim , Vergrijp ,o.,Overtreding , yr. 4—, SHAKSP.,
Snoodaard,Ateriing,Goddeloos mensch,m.
; to - AGAINST,
to Sin, v. it.
Zondigen tegea.
Sin, adv. veroud. of plaats. , zie Since.
dpleister,, vs.
Sinapisin, s.
Since, conj. Omdat , Dews11. * , adv.

SINC

SING

Sedert , Van dien tijd al: * — , Voorlieen.
* — , prep. 'Seders.
Sincere , adj. (Sincerely, adv.) Onges,-honden. * —, Zuiver,, Olivet mengd. * —,
Opregt, .Eerlifle.
Sincereness, Sincerity, s. Eerlükheid,
Opregtheid, yr.
Sincipuc, s. Voorhoofd , Voorste ged, i'lte
van het hoofd, (in tegenstetl. van Occi2ut,
achterhouid,) o.
Sindon , s. veroud., Omslager,, in.
Sine, s. in de mee tic. , Sinus, m., Hoeklim, yr.
Sine , prep. (Latijn ,) -Zander.
Sinecure, s. Waardigheid met een inksmen zonder dienst , yr.
Sinecurisc, s. Bezitier van eene sinecure, m.
Side die, adv. Zonder bepaalden dag.
Sine qua non, s. Onyermildelithe Ivorwaarde , yr.
Sinew, s. Zenztw ; fig. Zenuw,, yr. , Steen,
tn. * —, Spier, yr.
to Sinew, v. a. SHAKOS'., Vast vereenigen.
Sinewed, adj. Met zenuwen of spieren
yoorzien. * — , Stet k ges,lerd.
Sinewless, adj. Zenuwioos, Zwak.
Sinewshru.nk , adj. v44; paarden , Overreden. * —, bilz. Vermagerd door over?Wing.
Sinewy, adj. Vol zenuwen. * —, Sterk ,
Krachtig, Gespierd.
Sinful, adj. (Sinfully, adv.) Zondig. *—,
Ongodsdienstig, Goddeloo.,.
Sinfulness, s. Zondi,glieid. * —, Goddeloosheid, yr.
to Sing, irr. v. n. Zingen.* —, v. a. Zingen; i.) They sung me INTO momentary
madness, Zij bragten mil door hun zit)•
gen in eene kortstondige zinneloosheid;
a. ) to — a child TO sleep, Len kind in
slaap zingers. *—, Bezingen.
to Singe, v. a. Verzengen, Zengen; to
- OFF , Afzengen , dij branden.
Singe, s. Zengen, Yerzengen, o.
Singer, s. Zenger, Verzenger,, tn.
Singer, s. Zinger. * —, Zanger, M.
Singing, adj. Zingend. * —, s. Zingen,
Gezang, o.
Singingbook , s. Notenboek , o.
Singing-boy, s. Koorknaap , no.
Singing-man , s. Voorzanger.
Singingmaster, s. Zangmeester,, no.
Singingwoman, s. Zangcres , yr.
Single, adj. Een, .Eenig, Enke?, Eenvoudig,..rilleen.* —, Eenig ,Ongehotwd.
'1' —, in den bribe/ , Opregt. * —, Man

tegen man;— combat , Tweegevecht, o.,
Tweestrild, no.
to Single , v. a. Uitlezen, Uitkiezen;
oak: CO - OUT. * - , ilfzonderen. *—,
Aileen nemen. * —, Scheiden.
SInglehearted, adj. Opregt.
Singleness , s. Eenvoudigheid,Enkelheid.
* —, Eenvoudigheid, Opregtheid, yr.
Singlesoled , adj. filet enkele zolen.
Siugiestick , s., zie Backsword.
Singly, adv. A jzonderitik. - — , Aileen.
*— , Opregt.
Singular , aaj. Enkel, Eenyoudig, Niet
zamengested. * —, in de spraakk., Enkeivoutlig. ' — , Bijzonder, Onvoorbeeldig, Onvergeliiketyk. * — , Zonderling,
Zeldzaam , Wonderlijk. * —, Aileen,
Eenig. *—, s. veroud., Bijzonderheid, yr.
Singularity, s. Bilzonderhe:d. 4 - , Zeldzaamheid , y r. * — , Bijzonder voorregt,
o. * — , Verscheidenheid van zeden en gewoonten, Zonder,ingheid , yr.
to Singularize, v. a. wemig gebr. , Onderseheiden van andel en maken.
Singularly, adv. , zie Singular.
Singult , s. ongebr. Zucht, Snik , no.
Sinister, adj. Linker, 4,--n de linker zitde; van hoer bii de oude wigehel., On,
gunstig, Ongelukkig ; hg. Siecht, Bedard,
yen , Snood.
Sinisterhanded , adj. Linksch; fig. Ongelukkig.
Sinisterly, adv. Snood, Slecht. * — , Oneerlille , Valsch, Onopregt.
Sinistrorsal , adj. van eene spiraalliin ,
Van de linker- naar de regterzyde hoe-.
pende.
Sinistrous , adj. (Sinistrously, adv. ) Ver.
keerd , Ongerilmd.
to Sink, irr. v. n. Zinken, Zakken.*—,
Bezwijken. * — , Doorslaan, Vioeilen.
* —, ilfnemen ,Verminderen.* — ,Veranderen, I.) to - AWAY , Wegzinken
of Verzinken (in aangename droomen , IN
pleasant dreams); 2. ) to - BEFORE , Nederzinken voor; 3-) E0 - BENEATH, Bezwilken onder (bet juk , the Poke ); 3.)
to — DOWN, Nederzinken , Nedel zojgen;
4.) tO - INTO , a.) Zinken in, Verzinken in; b.) Overgaan tot (eon finisteren, a whisper) ; 5.) tO - UNDER , Nedetzinken of Bezwiiken onder (den last
der jaren , one's years). * —, v. a. Doers
zinken, Neérlaten ; to — INTO 5 Doer;
yerzinken in, tot. * —, Graven, Delyen. *—, Verlagen. *—, Ongelukkig
waken.* —, Dose vallen.*— , Vermin-
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deren, Doen vertninderen. * —, Ter neder slaan, Neirslagtig maken. * —,
dichterhoutlen.
Sink , s. Zinkput , fn., Riool, o. *
,
Vergaderplaats van vuilnis, yr.
Sinking, part., als : —fund, ilmortisatiekas , yr.
Sinless, adj. Onzondig.
Sinlessness, s. Onzondigheid, vr.
Sinner, s. Zondaar,, m., Zondares , yr.
*
Misdadiger,, m.
Sinoffering, s. Offerande voor zonde, yr.,
Zoeneffer, o.
Sinoper,, Sinople, s. Vermiljoen.
in de wapenk., Rood, o.
Sinter, s. Sintel, rn.
to Sinuate, v. a. Bulger,.
Sinuate, adj. Gebogen.
Sinuation, s. Bulging, vr.
Sinuosity, s. Bogtighei d, yr.
Sinuous , adj. Bogtig.
Sinus, s. Baai , Inham. * , Opening.
* , Hate, yr.
to Sip, v. a. Slurpen, Met kleine tengen drinkers. *
Drinken nit, Uitslurpen. * —, v. n. Slurpen, Leppen.
Sip, s. Teugje, o.
Siphilis , s. Ven-sziekte, yr. (pen,) m.
Siphon, s. Hevel, (on; vochten nit to tapSippet , s. Broodsop o.
Siquis , s. weleer, *—, thans,
.elankoneliging, dat iemand in den geestelijken stand wil treden , ten einde diegenen op to roepen, welke iets daartegen
hebben in to brengen , yr.
Sir, s. als titel, btj eene aans p raak aan
een' enkel' tersoon gebruik.,11102 Hee,. !
(zonder dat de naam er bij staat ; antiers gebruikt men
ale: Mr.Williams.
in het rneerv. gebruikt men : Gentlemen;
1PlIjne Heeren ! (zela'en Sirs). * —, titel
van eenen Knight of Baronet, volt- den
doopnaam, waneseer het nietwordt overgezet, als : Sir Isaac Newton, Sir Isaac
Newton, en niet : de Ridder Isaac Newton. * weleer, titel van een' priester, waarvan : A — John eene schertsentle benatEing voor een' priester werd.
* —, zie Sir-loin.
Sire, s. in de poezij, Varier. * titel
van koningen en keizers als toespraak,
Sire, m.
to Sire , v. a. Voorttelen. Aanm. Enkel
van dieren , home/ SHAKSP. het in een'
mime; en zie gebruikt.
Siren , s. Siren -; fig. Verleideltike vrouw,
vr. - adj. fe73rieidelijk.

SIRI
Siriasis, s. Ontsteking in de hersenen ,
door eene sterke zonnehitte veroorzaakt , yr., Zonnesteek, rn.
Sirius, s. Hondsster,, vr. , Sirius, m.
Sir-loin , s. Lendenstuk (1,7 eenen vette!,
Os , dus genoemd, on2dat een der Eng.
koningen , in eene vrolijke Ittim , zulk een
stark tot ridder sloeg, o. Aanm. Vagens
anderen is het eene verbastering van Surloin, Bovenlende.
Sirocco, s. Zuidoostewind , Sirocco, m.
Sirname , S. , zie Surnam?,„
Sirrah , s. woord van toespraak met verachting of in toorn , IVIij n Heer ! , Ksrel ! , Vent! Aanm. Somtijels wordt het
schertsend tot een kind en , met eene store
van overijling, tot een' knecht gebezigd.
Sirt, s., zie Syrtis.
Sirup, s. Siroop, Stroop, vr.
Siruped, adj. Met siroop gemengd ,Zoel.
Sirupy, adj. Siroopachtig.
SiSe , S. DONNE, zj e Assize.
Siskin , s. Seirje, o.
Sister, s. Zuster ; fig. Kloosterzuster,
Zuster, vr.; The nine sisters, De zank
godinnen.
to Sister, v. a. Van nabij gelijken. *_,
v. n. SHAKSP. Verwant zijn.
Sisterhood, s. Zusterschap, yr.
Sister-in-law, s. Schoonzuster. *—,Stiefzuster , yr.
Sisterly, adj. Zusterlijk.
to Sit , irr. v. n. Zitten. *
Zich zeeten, Gaan zitten.
Rusten. * —,
Wonen, Zijn. *
Breeden. * —, Perzamelen , Vergaderen, Zitten. *—,
regter zitten, Gezag hebben.* —, Kleeden, Zitten, Stoat; , Passcn ; x.) to AT a.) Zitten aan; to - AT work,
44n het werk zitten to werken;
b.) Zitten op; The farmer sits AT a great
rent, De beer zit op eene aware hour,
pacht; 10-AT great usu.y, Zware
teressen moeten betalen ; c.) Your
brother's death sits AT your heart, Uws
broeders dood drukt u op het hart ; 2.)
to-13Y one , a.) Bij iemand zitten; b.)
Bij iemand gaan zitten ; 3.) to — DOWN,
Gaan zitten, Zich nederzetten; to
-DOWNBEFR
a town, Veer eene stad
gaan liggen , Zich voor eene stad legeren ; to - DO WN NC/ T , a.)Nederzitten
met; b.) Zich vergencegen met; c.) Naar
huis gaan met; 4 ) to —roR one's picture,
Voor portret zitten, Zich listen portrGteren ; 5 .) to - IN, Zitten :n; to —
injldgement,
regter zitten ; 6.) to —

SITE
a.) Zitten op; to— ON eggs, 0
eljeren zitten , Zitten te broeden; b.
Ybortzitten; 7.) co— OUT, Zonder wer
zitten, Buiten dienst ; 8.) to
- UP , a.) Opzitten; b.) Opblifven; c.)
Waken (4/, WITH); 9.) CO - UPON,
a.) Zitten op ; b.) Zitten of Beraadslagen over; c.) Bezigtigen, Beschouwen; d.)
Zittingen houden of Zitten over. * —
v. a. Bezitten, Zitten op. *—, Neder.
zetten. Aanm. Dit gebrutle alt v. a. word:
afgekeurd.
Site, s. Plants, yr., Stand, m., Ligging , yr.
Sited, adj. Gelegen.
Sitfast , s. Knobbel onder den zgdel bij gedrukte paarden, tn.
Sith, adv. veroud. of dicht., Sedert.
, us.
Sithe, s. veroud.,
Sithe, s., zie Scythe.
Sithence, adv. veroud., Sedert.
Sitiology,s.Verhandeling overhet voedsel,o.
, Broedende voSitter, s. Zitter. *
gel, in.
Zittend.
* zie Sessile.
Sitting, adj.
* —, s. Zittende bonding. * — , Zitting ,
y r. , Zitten, o. * — , Zitting , yr., TO,
Bien men zit, om zich to laten uitteekenen, * — 5Zitting,Vergadering.*—,
Ligging (aan tafel bide ouden), yr.
Situate, adj., zie het meer gebruikelijke
Situated.
Situated, adj. Gelegen , Geplaatst , Staande ; a.) Well—FOR, Geed gelegen voor;
a.) - IN, Gelegen in; 3.) —ori , Gelegen op.
Situation, s. Plaatsing, Ligging, yr.
Toestand , m.
*
Six, adj. Zes. * s. Zes, yr.; fig. to
Be at— and seven, to Be at sixes and
sevens, In orde zijn.
Six-celled, adj. Met zes vakjes.
Six-cleft, zie Sextid.
Sixfold, adj. Zesvoudig.
Sixpence, s. Halve schelling ,(3ocentOm.
Sixpenny, adj. Van een' halven
Een' halven schilling waard.'
Sixpetaled, adj. Zesuladig.
Sixscore, s. Honderd en twintig.
Sixteen , adj. Zestien. * — , s. Zestier, yr.
Sixteenth, adj. Zestiende. * — , s. Zestiende, o.
Sixth , adj. Zesde. *
s. Zesde, Zesde
gedeelte, o.
Sixthly, adv. Ten zesde, In de zesde plants.
Sixtieth, adj. Zectigste.
tiixty , adj. Zestig. *
s. Zestig , yr.
ON ,
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Sizar, s. to Dublin en Cambridge, Gering
student, nt.
Sizator,, s., zie Sizar.
Omvang,
Size , s. Grootte , Maat,
Lengte, Dikte , Breedte , floogte.
, Gesteldheid, yr. Toestand, m.
'
* — zekere bepaalde hoeveelheid,
Par,
tie, (b. v. Spvs.) * Maat (van een'
schoenmaker), yr.
to Size , v. a. Schikken, Rangschikken
naar de grootte. * , Op de nsaat ma.
v. n. Hetgene een sizar
ken , Ijken. *
aan voedsel ontvangt, opschrtiven.
Size , s. kleverige stof, Lijm vr. en o.,
Pap, vr., Sttjfsel, o.
to Size , v. a. Met enz. bestriiken.
Sizeable, adj. De grootte hebbende, Op
de maat. * — , Groot.
Sizeableness, s. Behoorlijke grootte, yr.
Sized, adj. Grootte hebbende.
Sizel, s. tifval van zilvertn platen, watt',
van muntstukken gesneden zie, o.
Siziness, s. Lijmerigheid, yr.
Sizy, adj. Lijmerig, Kleverig.
Skaddle, s. ongebr., Nadeel, o.
Skaddons, s. pl. Brood (van bijen), o.
Skainsmate, s. veroud., zie Messmate.
Skald, s. een diehter,, zie Scald.
Skate, s., zie Scate.
to Skate , zie to Scate.
Skean, s. SWIFT, Dolk, Korto degen,
Bles o.
tn.
Skeet, s. Scheeps.gieter,
'
yr.
Skeg, s. Wilde pruim,
Skegger, s. Kleine zam, m.
Skein, s. Streng (garen, onz.), yr.
Skeleton, s. in de ontleedk., Geraamte,
Skelet ; fig. Geraamte, o.
Skellum, s. veroud., Schelm, m.
Skep , s. veroud., Korenmand , (van bovan wijd en van onderen naauw ,) yr.
Skeptic, etc., zie Sceptic, etc.
Sketch, s. Schets , yr.
to Sketch, v. a. Schetsen, Ontwerpen;
to - OUT, Schetsen, Ontwerpen.
Sketchy, adj. Geschetst, In rtrwe onttrekken.
Skew, adj. Schuin Scheef. *—, adv.,
zie Askew.
to Skew, v. a. verond., Van ter zijdo
aanzien. * —, v. n. veroud., Scheefgaan.
Skewer, s. Vleeschpin, yr.
to Skewer , v. a. Met vleeschpinnen vast
makes; to — UP , Oppinnen ; to — UP
ON , Vastpinnen op.
Skid , s. Wrffhout , Los boord , o.
s. Schuit , Boot, vr.
to Skiff, v. a. Met ees;e se/nal overzetten.

SKIL
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Skilful, adj. Bekwaam, Bedreven; Z.)
AT , IN , OF, Bedreven in , Bekwaam
in. Aanm. Volgens JOHNSON is at boerti g, in algemeen gebruike10 , en of
dichterlijk ; 2.) - TO, Bekwaam om te
(werken, work).
Skilfulness, s. Bekw4amheid, Bedrevenheld, vr.
Skill, s. Bekwaamheid, Bedrevenheid.
* — zeldz., Kunst. *— veroud., Reden, Oorzaak, vr. *—, Verschil , o.;
t.) — AT, Bekwaamheid in(onderhandelingen , negociations); a.) — IN, Bekwaamheid in ; 3.) - TO , veroud.5
Reden om te (vreezen , fear).
to Skill, v. n. Bekwaam ofErvaren zijn;
to — OF, Bedreven zijn in, *—, veroud.,
Verschillen; ook : Uitmaken, Doen.*—,
v. a. veroud., Verstaan.
Skilled, adj. Bedreven; to Be — IN, en
( bij dicht.) to BC-OF, Bedreven zifn in.
Skilless, adj. SHAKSP., Onbedreven.
Skillet, s. Keteltje, Potje, o.
to Skim, v. a. Schulman. * — , tifichulmen. * ilfroomen. * , min gepast,
Ligt bedekken ; I.) to — INTO Slingegeren of Werpen in ; 2.) to — OFF,
ilfschuimen en doen (in, into). *—, v.
n. & a. Ligtjes over iets been loopen,
LangsofOver glifden , Zweven; I.) to
- ALONG Zweven over, langs ; 2.) to
OVER , a.) Zweven over; b.) Los heels
loopen over (eene wetenschap, a science).
Skim, s. Schuim, o.
Skimblescamble, adj. SHAKSP., Zwervend.
Skimington, adv. boert. als: to Ride—,
is of was eene processie houden om een'
man belagchelifk te maken, Welke door
zijne vrou* geslagen werd.
Skimmer,,s. Schuimlepel, Schuimspaanon.;
fig. Die ligt over jets heenloopt. * —,
een vogel.
Skimmilk , s. Afgeroomde melk yr.
Skimmings, s. p1. ilfgeschuimde , .dfgeschepte , o.
Skin, s. Mel, o., Huid, vr. ; prov. My
shirt is near, but nearer is my—, Hat
hemd is naa'er dan de rok.
to Skin, v. a. Millen, ilfstroopen.*
Met eene hold bedekken. * —, Van boyen bedekken; to — OVER, Bedekken
(met eene dunce laag van, with). *—,
v. n. als: to — OVER, Zich met eene
huid bedekken, Toeheelen.
, s. Drukbal, Drukkersbal, tn.
Skindeep, adj. Oppervlakkig, Ligt.
Skinflint , s. Vrek , m.

SKIN
Skink, s. veroud., Drank, m. • —, in
School., Soep, vr.
to Skink, v. a. Inschenken,
Skinner, s. Schenker, m.
Skinless , adj. Ontveld, Zonder huid.*—,
Dunhuidig.
Skinned, adj. Met eene huid.
Skinner, s. Milder. * — , Vellenhandelaar,, Huidekooper,, Pelterijermandelaar,,
Skinniness, s. Magerheid, yr.
Skinny, adj. Mager.
Skinwool, s. Sterfivol, vr.
to Skip , v. n. Huppelen ; I.) to - FOR
joy, Van vreugde huppelen; 2.) to FROM room To room, Van de eene kamar naars de andere huppelen; 3.) to OVER , Overslaan, Uitlaten. * , v. a.
Overslaan, Uitlaten; to— OVER, Overspringen , Overstappen.
Skip , s. Sprong, m.
Skipjack, s. Bemoeial, Wijsneus. * ,
lemand, die van niet tot iet gekomen
is, Parvenu, m.
Skipkennel, s. Loopjongen , Lakei,
SlOpper, s. Hupoelaar,Springer, Dancer.
, Spring-in-'t-veld, Jonge kwant.
*
* —, Springkever, m.*—, Kaasmade, yr.
Skipper, s. Schipper. * Scheepskapitein. * , somttids , &beeps! ongen. *—,
Horenvisch, m.
Skippet , S. SPENSER , Ligt bootje, a.
Skippingly, adv. Huppelend.
Skirmish , s. Schermutseling, yr., Twist,
fig. Wedstrifd,
to Skirmish , v. n. Schermutselen.
Skirmisher, s. Schermutselaar,,
Skirmishing, s. Schermutselen o.
to Skirr, v, a. veroud., Schuren. • —,
v. n. Haastig loopen.
Skirret, s. Suikerwortel, m.
Skirt, s. Pand, o. of Schoot van een
kleed. * , Rand, Zoom (van een kleed).
* —, Rand, Kant , m. Grens ,
yr. * —, Middelrif (van een rund), o.
to Skirt, v. a. Boorden ; tO - WIT H tO
- ROUND WITH , Omzoomen, 02nboorden of Bezetten met.
Skirting, s. Boord , Rand, m. * Benedenste plank eener lambrizering , yr.
Skit, s. Ligtvaardig meisje, o. , Ligtekooi , yr.
Skit, s. nieuw woord, ilanmerking, vr.,
Steele (onder water), m.
to Skit, v. a. gewest.,.elanmerkingen waken op, Toespelen op.
Skittish, adj. ("Skittishly, adv.) Schuw,

SKIT
Schrikachtig. * —, Dartel, Wild. *—,
Veranderlijk.
Skittishness, s. Schuwheid. * , Dartelheid. *
Veranderlfileheid, yr.
Skittle, s. Kcgel, m-; Skittles, pl. Kegelspel , e.
Skonce, zie Sconce.
Skreen , s., zie Screen.
Skue, adj., zie Skew.
to Skulk, zie to Sculk.
Skull, s. Bekkeneel, o., Horsenpan, yr.
Hoofd , 0.; zie Scull.
Skullcap, s. Kalotfe, o. *—, Stormhoed,
m. *—, zekere plant, Helmkruid , o.
Sky , s. Uitspansel, o., Lucht, yr. *--,
Hemel , m. * —, Lucht , vr.,Weder , o.
Skycolour, s. Hemelblaauw, ilzuur,, o.
Skycoloured , adj. Hemelblaauw, ilzuren.
Skydyed , adj. Hemelblaauw.
Skyed, adj. THOMSON , Door de lucht
omringd.
Skyey, adj. Van de lutist, Hemelsch.
Skyish, adj. Ilemelsch. *
Hernelhoog.
Hemelblaauw.
*
Skylark, s. Veldleeuwerik, m.
Skylarking, s. bij zeel:, Grappen, Poetsen , die men in het want met elkander
speelt, yr. tneerv.
Skylight, s. Licht, dat van boven invalt,
Vallicht , o., Lantaren, yr.
Skyparlour, s. Vlieringkamer, yr.
Skyrocket , s. Vuurpill , tn.
Skyscraper, s. zeker zeil, Klapmuts, yr.
Skytinctured , adj. Hemelblaauw.
Slab, s. Plaat, (b. v. van wormer,)vr.,
(Platte) steen , m.
Slab, adj. Lijmerig, Kleyerig, Taai.
*
s. Modderpoel ,
to Slabber, v. n. Kwijlen. * —, v. a.
Bekwijlen. * , Beslabben ; to — one
all OVER, Iemand geheel bekwUlen of
beslabberen. * —, weleer, Opslurpen ,
Inzwelgen, Door de keel jagen.
Slabberer, s. Zeiveraar, Kwvlbaardp fig.
Zot , m.
Slabby,, adj. Nat,
K,1everig.
Slabline, s. scheepsw., Ilallepoot van de
fok ,m.
Slack, adj. Slap. *
Langzaatn. *—
adv. Slap. *— , s. Slappe, o.
to Slack, zie to Slacken.
to Slacken , v. n. Verslappen. *
Perminderen "linemen. * Dralen. *—,
v. a. Slap waken, Verclappen, Losdoen,
Ontspannen. * — , Verzwakken. * —,
Verligten. *
Doen bedaren of verENG. A. DUTCH DICT.

SLAC
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minderen. *
Loslaten. *
Ontzien. * Verzuimen.* Vertragen.
Aanm. Het words sours ten onregte voor
to Slake gebruikt.
Slackly , adv., zie Slack.
Slackness, s. Slapheid. *
4chteloosheld. *
Zwaklieid , yr.
Slade, s. DRAYTON , Klein dal, o.
Slag, s. Schuim (van metalen), a.
Slaie, s. Weverskan; , Kam, in.
Slain, part., zie to Slay.
to Slake, v. a. Lesschen, Blusschen ;
Slaked lime, Gebluschte kalk, in.
to Slake, v.
zie to Slack.
to Slam, v. a. gemeen, Slaan, Kloppen,
ilfrocsen. * bij het whist, 411e trekken winner. * — , Hard toeslaan, Met
geweld digt slaan.
Slam , s. in het kaartspel , Winnen of
Maken van alle trekkers, o., Vole, yr.
Slamkin, Slammerkin, s. gemeen, Slot,
dig rrouwmensch, o. , Slet, yr.
to Slander, v. a. Beliegen, Valschelilk
belasteren.
Slander, s. Laster, tn. * , Verwilting,
Berisping, yr. *
Kwade naam,
Slanderer, s. Lasteraar,
, Lasteraarseer , yr.
Slanderous, adj. (Slanderously, adv.)
Lasterend, Lasterlijk.
Slanderousness, s. Lasterlijkhei d, yr.
Slang, s. Boeventaal,Gaauwdieyentaal,vr.
Slang, pre y . veroud., zie to Sling.
Stank, s. Zeegras, 0.
Slant, adj. Hellend, Schuin.
to Slant , v. a. Schuh; zetten , Doer; hellen. *
v. n. &hull; staan, Hellen.
Slanting, adj. , zie Slant. * , s.Scheeve
aanmerking, yr.
Slantingly, Slantly, Slantwise, adv. Scheel;
Schuin.
Slap, s. Klap, Slag, m.* — , adv. Zensklaps. * —, in terj. Paf!
to Slap, v. a. Rouen klap geven, Kletsen.
Slapdash, adv. Plotseling.*--, In het wild.
to Slash , v. a. Snijden. Aanm. Het words
sours ten onregte voor to Lash en to Smack
gebruikt. * v. n. met een zwaard,
enz. On; zich houwen ; - AT, Houwen
naar.
Slash, s. Wonde, Suede, yr., Jaap, m•
* —, Scheer , yr.
Slatch, s. Midden van een kabel , dat
los hang:, o., Bogt in een touw, yr.
* —, Oogenblik moci weir, tn. en o.
Brier, yr.
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SLAT
Slate, s. Lei , yr.
to Slate, v. a. Met leijen dekken.
Slater, s. Leidekker,, m.
to Sinter, v. n. veroud. , Slordig gekleed
gaan. * —, Slordig zijn.
Slattern , s. Slons , Slet, yr.
to Slattern, v. a. Verslorderen.
Slatternly, adj. & adv. Slordig, Achteloos.
Slaty, adj. Leiachtig.
Slaughter, s. Slagting, Vermoording,
Dooding, yr.
to Slaughter, v. a. Slagten , Vermoorden,
Dooden met een zwaa,d.
Slaughterer, s. Vermoorder. * —, Slagter, Slager, m.(yr.
Slaughterhouse, s. Slagthuis, o., Slagerij,
Slaughterman, s. Slagter, Slager, m.
Slaughterous, adj. Moorddadig.
Slave, s. Slaaf,, rn., Slavin, yr.
to Slave, v. n. Slapen, Slooven ; to
Slooven bij, aan,
-AT,
Slave-born, adj. In slavernil geboren.
Slavelike , adj. Slaatich.
Slaver, s. , zie Slave-ship.
Slaver, s. Kwijl, yr.
to Slaver, v. n. Kwijlen. * —, Vol kwijl
ziven. * —, v. a. Bekwijlen; to—OVER,
Bekwijlen, Bez,3iveren,
Slaverer, s. Kwifibaard; fig. Zot , m.
Slaveringly , adv. Kwijlend, Zeiverend.
Slavery , s. Stavernij , yr.
Slave-ship , s. Slavenschip, o.
Slavish, adj. (Slavishly, adv.) Slaafsch.
Slavishness, s. Slaafschheid, Slavernij, yr.
Slavonic, adj. Slavonisch.
to Slay, irr. v. a. Dooden, Slagten,
Vermoorden. * —, Verdelgen.
Slayer, s. 1VIoordenaar, m.
Sleave , s. SHAKSP., Verwarde knoop, m.
to Sleave, v. a. Losdraagen.Zie to Sleid.
Sleaved, adj. Ongetwijnd, Ongesponnen,
Raw, Ongewerkt.
Sleazy, adj. Zwak, Dun, Tenger.
Sled , s. Slede , y r. As -,m. Dit woord is
minder gebt uikelijk , aoch gepaster dan
Sledge.

Sledded, adj. Op eene slede gevoerd.
Sledge , s. Slede , yr., zie Sled.
Sledge, s. Vuisthr:mer, Groote ha;.-ier,m.
Sledge-hammer, s., zie Sledge.
Sleek, adj. Glad, Blinkend. * —, Glad,
Elfin, 1Viet ruw,,Sluik. *-5 s. veroud.,
Vernis , o.
to Sleek, v. a. Glad kammen.*—, Efen
of Zackt maken.
Sleekly, adv., zie Sleek.
Sleekness, s. Gladhei d, yr.

SLEE
Sleekstone, s. Polijs:teen, Liksteen, vs.
Sleeky, adj. Glad.:,chtig.
to Sleep , irr. v. n. Slapen. * — , Zorgeloos leven; I.) to — AGAIN, Wederslapen ; 2 ) to — AWAY , a )Uitslapen; b.)
Verslapen ; 3.) to — OFF, Uitslapen ,
Door den slaap verdrijven ; 4.) to—ore,
a.) Slapen op; b.) Zich beslapen op;
c.) Voortslapen ; 5.) to -- OUT , Uitslapen; 6.) to— OVER , Slapen bij ; 7.) to
- UPON, a.) Slapen op; b.)Slapen bij,
Inslapen bij; c.) Zich beslapen op; to
- UPON a thing, Er geeneacht op geven,
Er op slapen.
Sleep, s. Slaap, tn.; fig. to Be in a dog's
—, Den hazenslaap slapen.
Sleeper, s. Slaper, m., Paapster,, yr.
* —, Werkeloos mensch , Druiloor, m.
* —, naam , Bien men aan die dieren
geeft , lvelke gedurende den winter slapen. * —, Nutteloos ding, o. * —, zekere visch,Vliegende v is ch.*—, scheepsw.,
Slaper (in het ruin:), tn.
Sleepful , adj. weir. gebr., Slaperig.
Sleepily , adv., zie Sleepy.
Sleepiness, s. Slaperigheid, yr.
Sleeping, s. Slapen, o.
Sleepless, adj. Slapeloos.
Sleepy, ad!. Slope; ig. * —, Slapend.*—,
Slaapverwekkend.
Sleet, s. jagtsneeu .,/, yr.
to Sleet, v. n. Kin sneeuwen.
Sleety, adj. Sneeuwachtig , jagtsneeuw
brengend.
Sleeve, s. Mousy , y r.; fig. to Laugh in
one's —, In zijn vuistje lagcl:en; to Pin
or Hang one's opinion on another man's
— , Eens anders gevoelen blindelings
volgen. Zie ook Sleave.
Sleeve-band, s. Handboordje (van een
hemd), o.
Sleeve-board, s. Pet4lank (van een'
kleermaker), yr.
Sleeve-butto, ; , s. pl. Voormouwknoopen,
(knooten die aan elkander vast zijn,)
,Dzibbcie knoopen ,m. meerv.
Sleeved, adj. Met mouwen.
Sleeveless, adj. Zonder mouwen ; fig. Ongerifind , Zonderdoel; A-- errand, Eene
gemaakte boodschap.
to Sleid, v. a. In draden sclzeiden.
Sleight, s. List, Kunctgreep, vr. *— ,
adj. zeldz., Bedriegelijk.
Sleighttnl , adj. veroud., Listig, Sluw.
Sleightily, adv. Met list.
Sleighty, adj. Listig.
Slender, adj. , (Slenderly, aIv.) Dun,
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met dik. * , Dun, Rank, Rfizig,
Schoon. * , Klein , Zwak, Gering. *_,
Weinig, Spaarzaam.
Slenderness, s. Dunheid. *—, Zwakheid.
* , Weinigheid, yr.
Slept, pret. & part., zie to Sleep.
Slew, pret., zie to Slay.
Sley, s., zie Slaie.
to Sley, v, a., zie to Sleid.
to Slice, v. a. In dunne schiffjes of kleine
stukjes snifden; to - IN, INTO Sm./den tot, aan, in.
Slice, s. Snede , Schiff, Plak , vr. *—,
Spatel , ns. * , scheepsw. , Klavier,, o.
Slich, s. Gestampte errs, m.
Slick, adj. veroud. of gemeen,zieSleek.
/Shekensides s. , zie Galena.
Slid, pret., zie to Slide.
Sudden , part., zie to Slide.
to Slidder, v. n. DRYDEN , Glibberen.
Slidder, Sliddery,, adj. veroud., zie Slippery.
Ongeto Slide, irr. v. n. Glijden. *
n;erkt voorbij gaan. * —, Sullen. * —,
Vallen '(door dwaling). * Zachtjes
vlieten; a.) to — AWAY, Voorbf igkiden;
2.) to—BY, a.)Voorbijglifilen; b..)Overslaan; 3.) to— DOWN, Afg.Vden, Naar
beneden glifden; 4.) to FROM ,
den van; 4.) to - INTO, a.) Gladden
in ; b.) Ongemerkt veranderen of overgaan in; 6.) to — ON, a.) Glidden op;
b.) Voortglijden ; 7.) to —OVER , a. )
Glijden over; b.) Onopgemerkt roorbij
gaan. * — , v. a. Ongemerkt laten gladden.
Effene
Slide, s. Sullebaan , yr. *
Schtf, vr.
gang, m.
Slide-candlestick, s. Schtufkandelaar, m.
Slider, s. Glijder , m. * Schuif, yr.
Sliding, adj Glijdend.*—,Met eene schuty:
Slight, adj. Onaanzienlifk ,
Achteloos. *—, veroud., Dwaas. *
Dun. * —, adv., zie Slightly.
s.
Minachting , yr., zie Sleight.
to Slight, v. a. Minachten, Geringschatten, Over het hoofd zien ; to - OVER.
Nalatig behandelen.
to Slighten, v. a. B. joNsoN, zie to Slight.
Slighter, s. Ninachter, Verachter, m.
Slightingly, adv. Met minachting , Achteloos.
Slightly, adv., zie Slight, adj.
Slightness, s. Zwakheid. * —, Achteloosheld, yr.
Slighty, adj.Beuzelachtig, Opperylakkig.
Slily, adv., zie Sly.
Slim, adj. Mager, Dun.

SLIM
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Slime , s. Slijm, o., Lipnige stof, vr.

Sliminess , s. Slijmigheid,Lijmigheid, vr.
Slimness, s. Dunheid, Magerheid,vr.
Slimy, adj. Net slijm bedekt.*—,Slifrnig.
Sliness , s. Arglistigheid, vr.
Sling, s. Slinger, * —, Slag, Worp.
* —, Band, Dock, Sluijer, (waarin
men een' gebroken' arm, enz. draagt,)m.
*— , scheepsw., Leng , vr., Borg of
Hanger (van eene ra).*—,Draagband,
Draagriens.*—, Hejtuig aan een' kraan.
* dikke stole met flzeren hakes,
waarmede biervaten in den kelder warden gelaten.
to Sling, irr. v. a. Slingeren ; to — err,
1V tar bu yers slingeren. * Werpen.
Loshangen, Ilangen.
Slinger, s. Slinge,aar,m.
to Stink, irr. V. n. Wegsluipen, Sluipen;
I.) to - AWAY, Weg3luipen ; 2.) to
INTO Sluipen of Weg3luipen in, Zich
verschuilen in ;3. ) tO THROUGH, Sluipen of Wegsluipen ;bor. * —, van eene
koe, Het kalf afzetten , Voor den tile,
een Jong werpen. —, v. a. van dieren,
Voor den raid werpen, Afzetten.
Slink, adj. gemeen, Voor den tijd geworpen.
to Slip, v. n. Glijden, Uitglif"tien. *—
Sluipen,
Ontslippen, Ontglippen. *
Wegsluipen. * , Ongemerkt voorbij
gaan. * —, Eene four begaan, Zich
verpraten. * , Ult het geheugen gaan;
) to — AWAY , a.) Wegsluipen; b.)
Vervliegen; 2.) to — BY , a.) Stripes
voorh/ ; b.) Voorbij spoeden of snellen ;
3.) to — FROM, Slippers, Glippen of
Glijden nit, Ontg;ippen; 4.) to-INTO,
a.) Glijden in ; b.) Sluipen in ; CO INTO conversation, lleimelzjk een gesprek
aanknoopen ; 3.) to - OFF , Afgltiden
(van, from ); 6.) CO -ON , a.) Gluden
op ; b.) Voortglifden; c.) 44nglifden,
Aangaan (van een kleed); 7.) tO OUT OF, a.) Sluipen uit ; b.)Ontsnappen aan. * , v. a. Heimelijk brengen.
Verliezen, Laren ontglippen; to*
,
the cable , Den kabe: laten glippen.
, Afscheuren (e fkfcs
Verzuimen. *
Verlaten, Outvan eenen boom).
wer*
snappen. * — ,
pen, Afschudden. * A:hteloos overloopen ; a.) to —( a powder) INTO, Ongemerkt (eeh poeijer)doen ;n ; 2.) to-OFF , a.) Haastig uitdoen of ajdoen,
Uitsmiften of Afiiniften; b.)Afbreken,
Haastig aanAfplukken ; 3.) to —
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SLIP
SLOP
trekken, Aansmijten ; 4.) to —OUT a Slope, adj. & adv. Hellend, Schuin. *
word, Zich een wooed laten ontvallen s. Helling, Schuinte, yr.
of ontglippen; 5.) to — OVER, Over- to Slope, v. a. Schuin of Hellend maslaan.
ken , Deen hellen. * —, v. n. Hellen.
Slip, s. Uitglijden, o. *
Dwaling, Slopeness, s. Helling , Schuinte , yr.
*
ilfgescheurd Slopewise, adv. Schuin, Hellend.
y r., Mi.q tap,
takje, o, * —, Koppel (voor hoiden), Sloping, adj. (Slopingly,adv.)Hellend,
Schuin , Schusnsch , Schuins.
* Ontkotning, Ontsnapping, yr.
*—, Lang smal stuk , Reepje, o. *—, Slop-maker, s. Matrozenkleermaker,m.
scheepsw., Helling, Voorhelling, yr. Sloppy, adj. Modderi g, Pull, Morsig.
•* —, Slipsel. * — , oul., Valschgeld ,o. Slop-room, s. scheepsw., Plunfekainer,vr.
Slop-seller, s. Verkooper van gemaakte
Slipboard, s. Schuifplank , Schuif, yr.
Slipknot, s. Schuifknoop, Strik ,
kleederen, inzond. voor matrozen, tn.
Slipper, s. Mull, y r. *
eene plant, Slop-shop, s. Kleerenwinkel, (inzond.
voor matrozen,) m.
Venusschoen, Vrouwenschoen, M. * Slosh, zie Slush.
adj. veroud., zie Slippery.
Slot, S. DRAYTON, Snoor(van een hert),o.
Slippered, adj. Muilen dragende.
Sloth,
s. Langzaamheid, Traagheid,
Slipperiness, s. Glibberigheid. * —, OnLuiheid, y r. *—, een dier, Luiaard,
zekerheid, yr.
m.
Slippery, adj. Glad, Glibberig. * — ,
Moeijelijk , Ge. to Sloth, v. n. veroud., Luijeren.
Los , Waggelend. *
vaarlisk. *
Wisselvallig, Onzeker. Slothful, adj. (Slothfully, adv.) Lui,
* , Onstandvastig, Veranderlijk. *—, Traag, Langzaam, Werkeloos.
Slothfulness, s. Luiheid, Traagheid, vr.
Buitensporig , Los, Ongebonden.
Slottery, adj. veroud., Slordig, Pull ,
Slippy, adj. Glad, Glibberig.
Morsig.
Slipshod, adj. Met de schoenen neirgetrapt.
Slipshoe, s. Nargetreden schoen. zie Slouch, s. Neirgeslagen blik , m., Nedrhangen van het hoofil , o. Slordige
Slipper.
Slipslop, a. gemeen, Slechte drank, tn.; of Lompe gang, van hier: Log mensch,
Demme kerel, tn.
fig. Slechte uitdrukking, yr.
Slipstring, s. Verkwister, Doorbrenger, to Slouch, v. n. Zeer dam voor zich
nederzien. * v. a. Nedrdrukken; to
Opmaker, m.
to Slit, irr. v. a. Spliten. Aanm. De — one's hat, Den hoed in do oogen
regelmatige vorm komt oak voor, •hoewel drukken; A slouched hat, Len hoed,
zeldzaam.
die over de oagen hangt.
Slouching, adj. Log en loinp gaande.
Slit, s. Spleet, yr.
Slough, 5. ruiluisput , Zinkput, MadderSlitter, s. Splijter, Kloyer,
/cull, m.
to Slive, v. a. veroud., zie to Sliver,
to Stiver, v. a. SIIAKSP, In de lengte Slough, s. (4f4eworpen) slangenvel, o.
afscheuren of afsnijden,
*—, Karst, Roof (eener wend), yr.
Sliver, s. ilfgescheurd seek, o.
* —, Leger (van een wild zwün), e.
Sloat , s. Klamp (ter verbinding van twee * --, Damp (eener kelenmijn ),
stukken bout),
to Slough, v. n. Zich van het gezonde
Sloats, s. pl. Wagenstel, o.
vleesch ajzonderen.
to Slobber, etc., zie to Slabber, etc.
Sloughy,, adj, Modderig, Vail.
Sloe, s. Siee , Sleebes , y r. * —, Slee- Sloven , s. Morsig man , Haveloos
struik, m.
mensch, 7n.
Sloe-tree, s. Sleestruik , m.
Slovenliness, s. fiaveloosheitl, OnachtSloop , s. Sleep, vr.; — of war, Brik, zaamheid in kleeding, Slordigheid, yr.
yr., Schoener, Koster, tn.
Slovenly, adj. & adv. Haveloos , 0 nachtto Slop, v. a. Beslabberen, Beslateren.
zaam in de kleeding , Slordig.
to Slop , v. a. Met groote teugen drin- Slovenry,, s. SIIAKSP, Slordigheid, yr.
ken , inzwelgen.
Slow, adj. Langzaam, Traag. *—, Last.
Slop, s. Ge, Inge drank, tn.
* Dof, Dam. * —, adv. in zamenSlop , s. Wude broek , yr.
pl. Slops, stell., Langzaam.
scheepsw.,
yr.
to Slow, v. a. SHAK$P. 7 Eritstellen.
Slop-uasin, s. Spoelkotn, yr.
Slowback , s. Luiaard, Luiwammes, m.

SLOW
Slowgaited, adj. Langzaam (gaande);
fig. Heimelijk voortsluipend.
Slowly, adv., zie Slow, adj.
Slowness, s. Langzaamheid , Traagheid.
*— , Laatheid. * —,Uitstelling, yr.
Slow-paced, Slow-pacing, adj. Langzaam
gaande.
S low-witted , adj. D of , Zwaar van hoofd,
Traag van begrip.
Slow-worm, 8. Blinde slang, yr.
to Slubber, v. a. Verhoetelen , Knoeijen;
a.) to — OVER, Knoeijen; 2.) to -UP ,
Slordig verrigten. * — , v, n. Knoeijen,
Rotrelen.
to Slubber v. a. SHAKSP., Bezeiveren,
Beslabberen. * —, Slordig bedekken.
Slubberdegullion, S. HUDIBKAS , Veil,
Morsig mensch, Morspot , m.
Slubberingly,, adv. Knoeijerig.
Sludge, s. Madder, m.
to Slue, v. a. scheepsw., Omdrattifen(om
zijne as).
Slug, s. Stuk metaal, dat men op een
geweer laadt, o.
Slug, s. Traag mensch, Leeglooper,,
Doeniet , m. * —, Beletsel , o., Verhindering. * — , (Trage) slak , yr. * — ,
Traag zeilend schip, a. , Slechte zeiler,
tn. * —, stuk winkelwaar, dat men
niet verkoopen kan, Winkelknecht, m.
* — , adj. veroud., zie Sluggish.
to Slug, v. n. veroud., Drootnen, Den
luffaard spelen, Luijeren. *--- i v. a.
veroud., Traag waken.
Sluggard , s. Luiaard , m. * —, adj. Lui,
zie Sluggish.
to Sluggardize, v. a.SnAks p ., Lui maken.
Sluggish, adj. (Slu g gishly, adv.) Lui,
Vadsig , Vaddig , Traag.
Sluggishness, s. Luiheid, Vadsigheid,vr.
Sluice, s. Sluis, yr. * —, Water, hetwale door eene sluis loop:, Sluiswater.
*—, Yerlaa:, o.
to Sluice, v. a. Door sluizen aftappen,
Laten afloopen.
Sluice-keeper, s. Sluiswachter, m.
Sluicy,, adj. Stroomend; — rain, Startregen , Plasregen, tn.
to Slumber, v. u. Sluimeren; fig. Slapen ; to — OUT, a.) Uitsluimeren; b.)
Doorsluimeren. * —, v. a. Doenslapen;
fig. Verdooven.
Slumber, s. Sluimering, vr.*--,Slaap ,
tn., Rust, yr.
Slumberer, so Sluimeraar,, m.
Slumbering, s. Sluimeren, o., Sluimering, vs.
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Slumberous, adj. Slaapverwekkend, Slaperig.
Slumbery, adj. SHAKSP., Slaperig.
Slung, pret. & part. , zie to Sling.
Slunk, pret. & parr. , zie to Slink.
to Slur, v. a. Bezoedelen , Bevuilen, Besmetten. *—, Los over been loopen ,
Oppervlakkig behandelen. * — , Bedriegen, Bedotten. * — , in de toonkunst ,
(noten) Ineen laten vloeijenof Slepen.
Slur , s. Vlek , y r.; A-TO his reputation,
Eene vlek op zijn' goeden naam. * — 2
Bedriegerij, Foppery , y r.; to Put a—
UPON one, lemand foppen. *—, ih de
toonk., Slepen der noten. * —, Verbihdingsteeken (" ), wetardoor aangewezen.
woidt, dat de notes niet moetengeschei.
den warden. o.
Slush, s., zie Sludge.
Slut, s. Slet, Morsebel , yr.
Sluttery, s. SHAKSP., Slordigheid, vr.
Sluttish, adj. (Sluttishly,, adv.) Haveloos, Slordig, Morsig.
Sluttishness, s. Haveloosheid, Slordigheld, Morsigheid, vr.
Sly, adj. Listig , Arglistig, Slim, Slaw.
Sly-boots, s. Slimme gast , m.
Slyly, adv., zie Sly.
Slyness, s. Listigheid, Arglistigheid,
Slimheid, Sluwheid, Geslepenheid, vr.
to Smack, v. n. Smaken. * —, Met lets
bezwangerd of vermengdzijn; to— or ,
a.) Smaken naar; b.) Rieke') naar,
lets hebben van. * —, Smakken. * —,
Kussen, dat het klapt. * —, v. a. Klap•
pen met, Laten klappen ;to —the whip,
De zweep laten klappen, Met de zweep
klappen. * — , Een klap geven op ; to—
the face, Een' klap in het gezigtgevon.
* —, Kussen.
Smack, s. Smaak. * —, Zweem. * — ,
4angename smaak, no. * — Smakken ,
o. * —, Luide effloorbare kus , Stook,
Smuk, m. * — , Klappen (eener zweep),
o.; van hier : Klap, Slag, me. Kitts,
yr., Veeg , Smeer, m.
Smack, s. zeker vaartuig, Smak. yr.
Small, adj. Klein. * — , Dun, Zwak ,
Gering, Slecht. * — , s. Kleine. * — ,
Dun (van het been), o.
to Small, v. a. veroud., Klein waken,
Verkleinen.
Small-age, s. zeker kruid, Eppe . yr.
Small-beer s. Dun bier, Scharrebier, o.
Small-clothes, s. pl. Broek, yr.
Small-coal, s. weleer, Kolenstof, yr. ,
Kolengruis , (d. i. van houtskolen,) o.
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*— , thans meestal, Kleine houtskolen,
yr. meerv.
Small-craft , s. Klein vaartuig , (kleiner,
dan een schip ,) o.
Smallish, adj. Eenigszins klein.
,Smallness, s. Kleinheid.*—,Zwakheid,vr.
Smallpox, s. pl. Kinderpoleken, yr.
Smallqueen , s. eene voortreffelijke soort
van moerbeijenboom.
Small-shot, s. Nagel, m., Schroot , o.
Smalltalk , s. Gebabbel , Geklets , o.
.3malltooth-comb , s. Fijne kam , m.
Small-trinkets, s. pl. Snuisterijen, yr. mrv.
Small-wares , s. pl. Kleine waren, vr. mrv.
Smally,, zie Small.
Smalt, s. eene verf, Smalt, vr.
Sinaragd , s. BALE, zie Emerald.
Smaragdine , adj. Van den smaragd. * —,
Gelijk smaragd.
Smart , s. Scherpe PZ:111. * - , Smart, yr.
* — , adj. Smat teltjle , Hevig. * —, Levendig , Vurig ,Dri ftig, Bijtend, Scherp,
* — , Levendig , Vrolijk. * - , gemeenz.,
Net, Pt oper,,Opgedrild. *—, s. veroud.,
Pronker, m.
.
to Smart, v. n. Piin gevoelen. * — ,
Smarten.
to Smarten, v. a. gemeenz., Opdrillen ,
Opschikken.
Smartly , adv., zie Smart.
Smartmoney , s. Rouwkoop , m. * —, Belooming voor ontvangene wonden, yr.
* —, Ilandgeld , o. * —, voorheen,Uitkoop (van de dienst), m.
Smartness, s. Smartelijk i eid , Levendigheld , Vrolijkheid. * —, Properheid , Netheid , Opgeschiktheid , yr.
Smart-ticket, s. Bewip , dat een matroos
omtrent zijne bekomene wonden ontvangt
en hem de opname in Greenwich verschaft,
Smartweed , s. Vlooikruik , o. (o.
to Smash, v. a. gemeenz. , Smakken ,
Gooijen , Werpen; to — INTO pieces, Verbrijzelen , In stukken slaan, Smijten of
Werpen. * —, De trap afgooijen.
Smash, s. gemeenz., Verbrffzelen , o.
Srnatch , s. Smack , Zweem. * — , een vogel , Blaauwvoet , m.
to Swatch, v. n. Zweemen, Smaken of
Ruiken (naar iets, OF a thing).
to Smatter, v. n. Eerie geringe kennis
van iets hebben.* —, Oppervlakkig spreken (over, OF).
Smatter, s. Oppervhkkige kennis, vr.
Smatterer, s. Oppervlakkig geleerde, Halfgeleerde , m.
Smattering , o. Oppervlakkige kennis, yr.

SMEA.
to Smear, v. a. Besmeren; to — (ROUND)
WITH, (Rondom ) besmeren met. * — ,
Bezoedelen.
Smear, s. Smeer , Smeersel , o. * —, Besmering , Bezoedeling , vr.
Smeary , adj. Smerig.
Smeath , s. een zeevogel , Smient , vr.
Smectite , s. Zeepaarde, (eene vette vol.
lersaarde 5 ) yr.
Smegmatic, adj. Zeepachtig.
to Smell, irr. & reg. v. a. Rniken. *—,
De lucht krijgen van, Ontdekken ; to
Ontdekken(door scherpzinnigheid),
-OUT,
Uitvorschen. * —, v. n. Rieken. * —,
Zweemen, Gelijken , lets van iets anders
aan zich hebben. * —, Ruiken. *—, Opsporen ; to --OF, Ruiken ot Rieken naar.
Smell, s. een der zinthigen , Reuk ,
* — , CI-410.4f- Reuk , m.
Smeller, s. Ruler , Rieker.*—, Neus, m.
Smellfeast , s. Tafelschuimer,, Ongenoode
gast , m,
Smellfrock , s. Vrouwengek , m.
Smelling, s. Reek , m.
Smelt, pret. & part. zie to Smell.
Smelt, s. een visch, Spiering , m.
to Smelt, v. a. erts , Smelten.
Smelter, s. Smelter, m.
Smelting, s. Smelten (van erts), o. ,
Smelterij, yr.
to Stnerk , etc., zie Smirk, etc.
Smerkin , s. zekere visch, Grondel , m.
Sinew, s., zie Smeath.
to Smicker,, v. n. Verliefd Aijken.
Smickering, s. DRYDEN, Verliefde blik,m.
Smicket , s., zie Smock.
Smiddy,, s. veroud. of plaa ,:sel., zie Smithery.
to Smile , v. n. Grimlagchen, Meesmuilen;
to — AT, Grimlagchen bij, over; 2. ) to ON , UPON, Trgen ... gritnlagchen. * —,
Er verheugd uitzien , Een vro1s,k en blij
voorkomen Lebben. * —, Gunstig of Genegen zijn. * —, v. a., ale : to — one I N..
TO good humour, Iemand door zijn vriendelijk voorkomen in eene goede luim
brengen.
Smile , s. Grimlach , Lach. * —, Vriendelijke blik , m.
Smiler, s. Die grimlacht.
Smilingly , adv. Lagchend.
to Smirch, v. a. Bezwalken , Bezoedelen,
Bemorsen.
to Smirk , v. n. Vrolijk lagchen, Een vriendelijk gezigt zetten ; to --- UPON one, Iemand vriendeliik aanzien.
Smirk, s. Gedwongene grirnlach , tn. * —,
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Gemaakte vriendelijkheid , yr. * — ,adj. Smoke-jack , s. Braadspit , hetwelk door
den rook in beweging wJrdt gebragt
CHAUCER. , zie Brisk , Smart.
Smokeless, adj. Zander rook, Niet rookend.
Smit , part., zie to Smite.
to Smite, irr. v. a. Treffen ,Slaan, Ra- Smoker , s. Rooker.* —,Tabakrooker,m,
ken. a—, Dooden ,Vernielen.*--,Straf: Smokily , adv. Rookerig , Vol rook.
, s. Rooking, yr,
fen, Kastijden. * , Roeren , Treffen ; Smoking
fig. Betooveren, Bekoren; to — WITH, Smoky , adj. Rookend. * —, ills rook,
Treffen of Slaan met ; to Be smitten with Rookachtig. * Rookerig, Berookt;
love, Verliefd ztjn; Smitten WITH lunacy, fig. Berookt, Zwart, Dunker.
Illaanziek; Smitten WITH amazement, Smooth , adj. Ellen, Glad. * Zacht.
* —, Vriendelijk. * , s. Gladde , EfVerbaasd. * —, scheepsw., Neérhalen.
* , v. n. ilaneen stooten , Botsen ; The fern of Zachte (van lets), o.
knees smite TOGETHER, De kniên knik- to Smooth , v. a. Effen of Glad taken,
Polijsten. * —, Vloeibaar,, Vloeijend maken. *— , van valken , Den snavel wetten.
ken.* —, Verkleinen ,Verzachten,VerSmiter, s. Treffer. *
Dooder, tn.
liven , Verminderen. * —, B evredigen,
Smith, s. Smid. *— , Maker, m.
Bedaren. *—, Gerust stellen. *—, Vleito Smith, v. a. veroud., Smeden.
Smithcraft, s. Smeden, o., Smederij, yr. j en , Liefkozen ; a.) to — OUT, a.) Glad
Smithery, s. veroud. of plaats., Smids- stricken; b.) Matigen, Temperen, Verzachten ; '2.) His face was smoothed IN..
winkel, tn., Smidse yr.
Smithfield, s. naam van een tnarktplein TO courtesy, Zijn gelaat had ten vrienin Londen. * —, adj., als: — bargain, delijk en beleefd voorkomen aangenomen;
3.) to -OUT, Uitstrijken of Glad strijKoop, waarbij de kooper bedrogen words,
ken (een blad papier , a sheet ofpaper);
tn.;— match, Huwelijk nit eigenbelang, o.
Stnithing, s. Smeden, o.
4.) to — UP , Vervrolfiken,Opyrolijken.
Smithy,,s. Smidiwinkel ,m. ,Smidse, Sme- to Smoothen, v. a. Polijsten, zie to
derij, vr. * — , Koelbak ,Leschbak (van Smooth.
Smoother, s. Polijster.*— ,Polifststeen,
een' smid), m.
tn., Polijststaal, o.
Smitten, part. , zie to Smite.
Smock, s. Vrouwenhemd, o. Aanm. ills Smoothfaced , adj. Pilendelijk.
Smooth-file, s. Zoetvi yr.
een verkleinw. was Smicket vroeger
gebruik. ills een woord van zarnenstel- Smoothly, adv. zie Smooth.
ling beteekent het dikwills iets , dat de Smoothness, s. Effenhei d , Gladheid. a—,
Zachtheid.*—,Plocijendheid.*—,Vrienvrouwen aangaat.
delijkheid , yr.
Smockfaced , adj. Bleek.
Smockfrock , s. Kiel (in den vorm van een Smooth-tongued, adj. Glad van tong.
Smote, pret., zie to Smite.
hemd), m.
to Smother, v. a. Verstikken , Smoren.
Smockless , adj. Zonder hemd.
Smockloyalty, s. Onderdanigheid aan de *—, Verbergen , Onderdrukken; to UP , a.) Versmoren ; b. ) Verdelgen, Vetvrouwen, vr.
woesten. * —, v. n. Smeulen, Rooken,
Smocktreason, s. Vrouwenverraad, o.
Dampen.
* Digt of Verborgen gehouSmoke , s. Rook, tn.
to Smoke v. n. Rooken. * —, De lucht den worden.
van iets krijgen; I.) to — AWAY, Door- Smother, s. weleer,, Verborgenheid , yr.
*--, thans , Rook ,Damp ,tn.; fig. Ver.
rooken , Voortrooken; 2. ) to FOR ,
den of Boeten voor ; 3.) to — OVER , warring , y r. , Mist ,m., Beneveling , yr.
Voortsnellen over... met zoodanigen spoed, to Smoulder, v. n. Smeulen, Rooken.
dat er eene stofwolk op- fist. * — , v. a. Smouldering , adj. Smeulend, Dampend,
Berooken. * —, De lucht Rookend.
Rooken. *
van ... krijgen, Merken ,Ontdekken. *—, Smouldry, adj. SPENSER. zie Smouldering.
Door den rook verdrifven ; He smoked Smug, adj. Opgesmukt , Net , Proper. *—,
the Jesuits OUT `OF their nest, Hij Ver- Gemaakt aardig; A—saying, Eene gedreef de jezzaeten door den rook nit bun maakte aardigheid.
to Smug, v. a. Opschikken Opdrillen.
Uitlagchen , Bespotten.
nest. *
to Smuggle, v. a. Smokkelen Sluiken.
Smoke-black, s. .Roetzwart , o.
Smuggler,
s. Smokkelaar,, Sluikhandea.
In
den
rook
droogen
to Smoke-dry v.
i laar, Sluiker,
Rooken.
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Smuggling , s. Smokkelhandel, Sluikhandel , Smokkelaiii, yr.
Smugly, adv. , zie Smug.
Smugness, s. Properheid, Opgedrildheid,
Overdrevene netheid , yr.
Smut, S. Smet , yr. * , Honigdauw,,
*— , Voile taal , yr.
Brand,
to Smut , v. a. Smetten. "— , Bederven
met honigdauw, Brandeis. * — v. n.
Door honigdauw bedorvenworden.
to Smutch, v. a. SHAKSP. zie to Smut,
to Make smutty.
Smuttily, adv., zie Smutty.
Smuttiness, s. Stnodsigheid (van den rook).
* , Vuilheid vafi (taal), yr.
Smutty , adj. Smodsig ,
Bezwalkt
(van den rook). , Door honigdauw
bedorven , Verbrand. * — , Puil (van
taal).
HaasSnack s. Aandeel , Deei ,o. *
age maaltijd, tn.
Snacket, s. Schuifboom , tn.
Snaffle; s.Toom, die over den neus komt,
Trens , yr.
to Snaffle, v. a. Beteg-e'en , In toom houden.
Snag, s. Uitstekende punt, yr. *—,,Uitstekende of dubbele tand. * — , met vet-acht. , land, in.
Snagged, Snaggy, adj. Vol punten ; fig.
Korzelig.
Snail, s. Slak, Yr.; fig. Lui mensch ,
Luiaard ,
Snail-claver, s. een kruid, Slakkendrieblad , o., Slekkeklaver,, yr.
Snailfiower, s. boon in Braziliê , Sinkkenboon , yr.
Snail-leech, s. Bloedzuiger,, Echel, tn.
Snaillike, adj. Gelijk eene slak.
Snail-paced, adj. Een' slakkengang gaande, Langzaam.
Snail-shell, s. Slakkenhiticje , n.
Snail-slow, adj Zoo langzaam als eene slak.
Snail-stone, s. Slakkesteen ,
Snail-trefoil, s., zie Snail-claver.
Snail-water, s. op slakken o yergehaald water, Slakkenwater, o.
Snake, s. Slang, yr.
Snakefish, s. Slangvisch , m.
Snakegourd, s. Degenvisch , tn.
Snakeroot, s. Slangenwortel , m.
Snakeshead-iris, s. een kruid, Bolachtige
zwaardlelie , yr.
Snake-stone, s. Slangensteen, Echiniet.
Arnmonshoren ,
*
Snakeweed, s. Slangekruid , o.
Snakelvood, s. Slangehout , o.

SNAK
Snaky , adj. Van eene slang. * , Gelijk
eene slang. * —, Vol slavf,en.
to Snap , v. a. Knappen , Breken , Doorbroken. * — , Met een knappend geluid
slaan, Laten knappen. * — , Bijten ,
Happen. * Wegsnappen , Weghappen.
*—,Begraauwen,Toesnaauwen, Besnaattwen ; a.) to — a pistol AT one, Een
piston' op remand afschieten ; 2.) to AWAY , Weggrijpen; 3.) to — IN pieces,
In stukken breken ; 4.) to — OFF, eh )
Afbilten ; b.) Doorbreken; 5.) to-up,
a.) Opgrijpen ; b.) Beknorren. *
v.
n. Happen, Snappen. * —, Snammen ;
I.) to ASUNDER , Doorbreken; 2.)
- AT, a.) Happen naar; b.) .13Üten naar;
c.) Aan;naauwen.
Snap, s. Knap. * —, Inhalige kerel."'—,
Hap, Beet. * —, Diefstal
Snapdragon, s. een kruid , Leeuwenbekjel
o. * —, zeker spel , waarblj. men rozitnen nit brandenden brandewj/n neem
en inslikt , zie Flap-dragon.
Snapper, s. Die knapt. * — y, Diefieider,
Gee egtsdienaar,, * , Klaphoutp, o.
Snappish, adj. (Snappishly , adv.)
* —, Bits, Graauwend ,Snibbig.
Snappishness, a. .8 .tachtigheid. *—, Bits,
held, yr.
Snapsack, s. .R.ansel , .Knapzak ,
Snaptree, "s. een Indische netenboom.
Snare, s. Strik, tn., Net (em lets in to
, Lang ,
vangen), o. * —,Valstrik ,
y r. ; to Lay snares for one, Iemand lagen leggen.
to Snare, v. a. Vangen ; fig. Verstrikken.
Snarer, s. Die lagen legt, vangt , versts ikt.
to Snarl, v. n. Knorren, Grommen , Brommen (als een diet). * , Grammes:,
Snaauwen ; to - AT , a.) Aangrommen;
b.) Toesnaauwen.
to Snarl, v. a. veroud. , zie to Snare.
Snarler, s. Knorrepot , Grommer,, Snaauwer,, m.
Snary , adj. Vol strikken, Arglistig.
Suast, s. BACON , Kaarsensnuitsel o.
to Snatch, v. a. Grijpen ; I. ) to — AWAY,
Weggrijpen ; 2.) She snatched a sheet
FROM her bed, Zij greep een lakes; van
haar bed; 3.) to - TO ,Snel wegvoeren
sonar ; .4.) to -- UP , Opgrijpen. * v.
n. Grijpen , Happen ; to — AT, Grijpen
of Happen naar.
Snatch, s. Greep, tn. * — , Inspanning ,
yr. , Ruk , tn. , Rukje. * , Stulefe ,
Graauw, Snaauw, us.
Broleje, o. *

SNAT
8natch-biock , s. scheepsw. , Kinnebaksblok , o.
Snatch-cleat, s. scheepsw. Kattekop in de
rust, Kruisklaw) 5en
en.
..
Snatcher, s. Griper, Grtepyogel. *
Roover, m.
Snatchingly,, adv. Bij tusschenpozen,
Haastig.
to Sneak, v. n Schuilen, Sluipen. *
Kruipen, Zich laag of slaafich aanstellen ; I.) to — ALONG, Voortsluipen ,
Rondsluipen ; 2.) to— AWAY, Wegsluipen, Wegschuilen ; 3.) to — FORTH,
Voortslui pen , Wegsluipen ; 4.) to — INTO, Sluipen in; 5.)to — OFF, Wegsluipen ; 6.) to — TO c ie , Poor iemand kruipen , Iemand eene slaafche eer bewifzen;
9 .) to — UP acid DOWN, Rondsluipen.*—,
v. a. veroud., Verbergen.
Sneak, s. Sluiper ; fig. Kruiper, m.
Sneak-cup, s. bag sommige schrilvers ,zie
Sneakup, s.
Sneaker, s. met veracht., Kleine drink.
beker,, m.
Sneaking, adj. (Sneakingly, adv.)Kruipond , Laag, Slaafsch. * Gierig, Inhalig, Schrapend.
InhaligSneakingness,s.Laagheid. *
heid, yr.
Lage,
Kruipende
Sneak-up, s. SHAKSP.,
kerel , m.
to Sneap, v. a. CHAUCER , SHAKSP. Bestraffen , Doorhalen, Beknorren. *
Besnijden, Besnoeifen.
Sneap, s. Bestraffing yr.
to Sneb, v. a. SPENSER , zie to Sneap.
Sneed, s. veroud. , Zeisensteel, m.
to Sneer, v. n. Den neus optrekken, Een
spotachtig gezigt zetten. * Verach.
ting doen blacken; to —AT, a.) Griln.
ten bi*; b.) Verachting toonen bcj.
*—,
Sneer, s. Spottende lach, en. ,
Bespotting, yr.
Sneerer, s. Bespotter, m.
Sneeringly, adv. Spottend, Schamper.
to Sneeze, v. n. Niezen.
Sneeze, s. Niezing , vr.
Sneezewort , s. Nieswortel , m., Nieskruid , o.
Suet, s. bij jagers , Vet (van een hers), o.
Snew, pret. veroud., zie to Snow.
to Snib, v. a. Bestraffen , Doorhalen.
Snick-and-snee, s. Gevecht met messen, o.
to Snicker , v. a. gemeen en plaats., lagchen, In ziln y uistje lagchen, Grinneken , Goechelen.
t o Sniff, v. n. Snuiven, Hoorbaar adem.
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halen door den neus ; to — AT, Snuiven
bag, tegen.* v. a. Opsnuiven, Snuiven.
Sniff, s. Snuffelen , o.
Snig, s. plaatsel., soort van dal.
-to Snigger , zie to Snicker.
to Sniggle, v. n. Poeren ( met eenen angel).
v. a. Poeren , Pangen.
*
to Snip, v. a. Knippen , Sniiden met eene
schaar ; I.) to — OFF , ilfknippen ; 2.)
to — UP C1e,71enippen.
Snip, s.Knip,m.,Snede met eene schaar,vr.
Aandeel , o.
Knipper, m *
*
Snipe, s. vogel , Snip, vr.; fig. Domoor, m.
DRYDEN, SntiSnipper,, s. Knipper.
der, Klee; maker, m.
Snippet, s. HUDIBRAS Deeltje, Anndeel , o.
Snipsnap, s. Bits of Hevig gesprek , o.
Suite, s. veroud. doch beter,, tie Snipe.
to Snite, v. a. veroud., Snuiten (den neus).
Snivel, s. Snot, o.
to Snivel, v. n. Een' snotneus When.
Janken , Schreijen (gelijk de kin.
*
deren), Snotteren.
Sniveller, s. Janker,, Huilebalk , m.
Snivelling, s. Huilebalken ,Snotteren ,o.
Huilend ,
Snivelly,, adj. Snotterig. *
Ellendig.
to Snore, v. n. Snorken.
Snore, s. Gesnork , o.
Snorer, s. Snorker, m.
,
to Snort, v. n. veroud., Snorken. *
thans , van een paard , Snuiven.
Snorter, s. Snuiver, Blazer, m.
Snorting, s. Blazen, Snuiven, o.
Snot, s. Snot, o.
Snotty, adj. Snottig , Snotterig.
Snout, s. Snuit. *
, in veracht., Arens
(van een mensch), * , Tuit , vr.
to Snout, v. a. Van een' snuit , enz. voorzien.
Snouted, adj. Met eenen snuit.
Snouty , adj. OTwAY , Snuitvormig
Snow , s. zeker vaartuig met twee masten , Snaauw , yr.
Snow, s. Sneeuw,, yr.
to Snow, v. n. Sneettwen. * , v. a. Besneeuwen, dells met sneeuw bedekken.
Snowball, s. Sneeuwbal, o.
Snowball-tree, s. Snceuwbal, tn. , Geldersche roos, yr.
Snowberry,, s. Sneeuwbec, Yr.
Snowbird, s. Sneeuwy ngel, m.
Snowbroth , s. Koude drank, tn.
Snowbunting, s., zie Snowbird.
Snowcrowned, adj. De kruin met swum
bedekt.
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Snowdeep, s. Sneeawklokje, o.
Snowdrift , s. Hoop zamengewaaide
sneeuw,, m.
SneeuwSnowdrop, s. vroege bloem
klokje, Naakte mannetje , o.
Snowdrop-tree , s. een strui k in Carolina,
Sneezewboom , m.
Helesia, y r. *
Snowfinch , s. Bergvink, nt.
Snowflake, s. Sneeuwvlok , yr.
Snowflock, s. Sneenv.T1.4, yr.
Snowily, s. eene aardrloo, Springstaart,m.
Snowlike, adj Sneeuwachtig.
Snowshoe , s. Sneeuwschoen ,m., Sneeuwtchaats , yr.
Snowslip, s. Sneemvval , m., Sneeuwstorting , Lavine, yr.
Snow-wnite,adj.Zoowitalssneeuw,Sneeuwwit. *—, Vol sneeuw; fig. Rein , Zuiver.
Snub , s. Noes t , Ku est , m.
to Snub, v. n. Snikken.
to Snub, v. a. Besnaauwen, Begraauwen, Onvriendelijk bejegenen.
Snubnosed, adj. Stompneuzig.
to Snudge, v. n., zie to Snug.
Snuff, s. Snuibel (eener kaars), o. *—,
Nina uitgebrande kaars. * —, Brandende of Gloeijende pit eener kaars, (na
dat zij uitgeblazen is,)Rookende,Glimtnende kaars, vr.
to Snuff, v. a. Sntriten (eene kaars);
to— OUT Uitsnuilen.
Snuff, s. weleer, Reuk , tn.; van hier
Ontevredenheid , vr.; to Take a thing
in —, Ices kwalijk icemen. *— thans,
Snuff', y r., Snurpabak , m.
to Snuff, v. a. Snuiven ,Opsnuiven.*—,
Ruiken ; to—up, Opsnuiven,
von. v. n. Snuiven. * , Verachsing toonen, Den neus ophalen; CO-AT,
Verachting toonen of Den neus ophalen bij.
Snuff-box, s. Snuifdoos , yr.
Snuffer, s. Snuiver, tn.
Snuffers, s. p1. Snuiter, m.
Snuffers-boats, s. pl., Suffers-pan, s.
Snuiterbakje , o.
to Snuffle, v. n. Door den neus spreken;
to AT the nose , Door den netts spreken. * —, Snuiven, Snuffelen. * , v.
a. , als : to — words THROUGH the nose,
Woorden door den netts spreken.
Snuffler, s. Die door den neus spreekt.
Snuffles, s. p1. Verstoptheid in het hoofd, yr.
Snuff.maker, s. Snutfabrikant , m.
Snuff-taker, m. Snuiver, In.
Snuff-taking, s Snuiven , o.
Snuffy, adj. .11ilet snuff bemorst.

SNUG
to Snug, v. n. Digt liggen ; to — To
one's bedfellow, Digt btu zijn' slaapkameraad kruipen.
Snug, adj. Digt, Geschikt, Warm.
Verborgen, Klein. * —, Lief, ilardig,
Knuddsg. * —, Listig.
to Snuggle, v. ii. Dig: liggen, Warts
liggen, zie to Snug.
Snugly, adv. Digt, Verborgen.
Snugness , s. Digtheid , Warmheid. *—,
Kleinheid.
—, List, yr.
So, conj. et adv. Zoo.*--,Dus.*--,Daar* Nu, Weinn,
om,Derhalve. *
( om een begin aan to duiden); — out 1
set, Nu, ik vertrok ; (zie oak Zoo in
het andere deel); — much as, Zoo veel
als ; So! So! interj. Zoo, zoo!, Ei, Ei! ;
So so, Tamela ; — then , Dus, Dus is
het, dat; And — forth, En zoo yoort.
to Soak, V. a. Te weeken leggen, Weaken ; fig. Doopen of Steken. * , Intrekken , Inzuigen * min gepast,
Ledigen ; I.) to — IN, a.) Inzuigen,
Inslurpen; b.) ireeken in; c.) Doopen
Bevochtigen met ; 2.) to
of Steken
Be soaked WITH, Door trokkcn zijn van.
* - V. Weeken. * , Indringen,
Gulzig drinken , Zuipen ; I.) CO-INTO,
Dringen of Trekken in ; 2.) to
Doorweeken.
-THROUG
Zuiper,, tn.
Soaker, s. Meeker. *
Soal, s. een visch , zie Sole.
Soap, s. Zeep , yr.
to Soap, v. a. Zeepen, Inzeepen.
Soapapple, s. Zeepappel, Ns, Zeepnoot,vr.
Soapashes, s. pl. Zeepasc iz, Zeeiziedersasch, yr.
Soapball, s. Zeepbal ,
Soapberry, s., zie Soapapple.
Soapberry-tree, s. Zeepboom , tn.
Soapboiler, s. Zeepzieder,, tn.
Soapdish, s. Zeepbakje (in eene waschtafel), o.
Sonearth, s. Walkaarde
Soaphouse, s. Zeepziederti yr.
Soaplees, s. pl. Klaarste van de zeepziedersloog, o.
Soaprock, Soapstone, s. Speksteen , rn.
Soapsuds, s. pl. Zeepsop , o.
Soaptallow, s. Zeeptalk , vr.
Soapweed, Soapwort, s. Zeepkruid, o.
Soapy, adj. Zeepachtig.
to Soar , v. n. Hong vliegen Zich hoof?
verheffen , Hong zweven; I.) Co -- ABOVE,
a.) Viiegen boven ; b.) Zich verhepn
boven ; 2.) to — UP , Zich verheffen.
Soar, s. Hooge vlugt , yr.

SOAR

SOCK
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Soaring, s. Flooge vlugt ; fig. Verheffing 5 1Socket , s.Püp (bijz. van een' kandelaar).
* —, Oogholte. * — , Kas , (waarin een
Vlugt , yr.
to Sob, v. n. Snikken ; a. ) to — AWAY, tand zit i. * — , over het algem., Bike
(v. a. ) Snikkend cite') of verdrijven; 2.) Nolte , waarin lets anders geplaatst
to — OUT , a.) Uitsnikken; b.) Snikkend wordt , yr.
uitroepen.
Socket-chisel, s. Groote beitel , m.
Socle , s. Grondcteen van een voetstuk, m.
Sob , s. Snik ,m.
Sober, adj. Matig, bijz. in het gebruik Socman, zie Soccager.
van drank. * — , Nuchter, Niet dron- Socmanry , s. Vrij boerenleen, o.
ken. * —, Verstandig. * — , Zedig, Be- Socome , s. Gewoonte , die de boerenverdaard , Stemmig. * —, Statig , Ernstig, pligt, om bun koren op den molen van
hunnen landheer to laten malen , yr.
Deftig.
to Sober, v. a. Nuchter maken; to - Socotrine, adj. van Socatra ; — aloes,
Aloe van Socatra , yr.
AGAIN , Weir nuchter maken.
Socratic, Socratical , adj. Socratisch,
Soberly, adv. , zie Sober.
Soberminded , adj. Kalm , Bedaard, Ge- Van Socrates.
laten.
Sod, s. Zode , yr. * —, adj. Zoden , Vast
Sobermindedness, s. Kalmte,Bedaardheid, zoden.
Gelatenheid, yr.
Sod, pret., zie to Seethe.
Soberness, s. Matigheid, bijz. in het ge- Soda, s. Soda, yr.
bruik van drank. * — , Nuchterheid. *—, Sodality, s. Genootschap , o.
Soda-water, s. Sodawater,, o.
Bedaardheid , yr.
Sobriety , s. Matigheid, bijz. in het ge. Sodden, part., zie to Seethe.
bruik van drank. * — , Nuchterheid. to Soder, etc. , zie to Solder, etc.
• — , Bedaardhad. * —, Ernstigheid. Sodium, s. , zie Metallic base of soda.
Sodomy, s. Sodomie , Onnatuurlijke zonDeftigheid, yr.
de, yr.
Soccage , s. Regtsgebied, o,, jurisdictie.
* — , Vrijheid der pachters van leen- Soe , s. veroud., Waterton, vr.
Soever, adv. die woord wordt altifd in
dienst, yr.
Soccage , s. Bezitting van eenig land, zamenstelling of verbinding met anders
waarvoor de pachter den leenheer eenige woorden gebezigd , als : Whosoever,
Wie het ook zij; Whatsoever, Wat het
dienst moet doer; in den landbouw, yr.,
ook zij; Whichsoever, Wie van beids
Boerenleen , m.
het
ook .4; Howsoever, hoe het ook
Soccager, s. Degene, die zoodanig leen
zij. Aanm. Bij Whatsoever, 'Whichsoein bezit heeft , Leenman , m.
ver en Howsoever word: soever ook van
Sociability, s., zie Sociableness.
Sociable, adj. Vereenigbaar. * —, Ge- het andere woordgescheiden,als :Whicti
way soever, Op welke wijze het ook zij.
meenzaam, Vriendelijk. * —, Gezellig.
* —, s. rtituig met zittingen tegenover Sofa, s. zekere zitting , Sofa, yr.
Soffit, s. in de bouwk., rakzoldering,vr.
elkander.
Sociableness, s. Gezeliigheid. * —, Ge- * —, zie Larmer,, Drip.
Soft, adj. Zacht, Week. * —, Zachtmeenzaamheid , yr.
aardig , Vertroeteld , Verwijfd , WeekeSociably, adv., zie Sociable.
Social , adj. Maatschappelijk.*—, Vrien- lijk. * —. Vloeijend ,Zoetvloeijend.*—,
Onnoozel. * —, adv. Zacht. * — , int.
delojk, Spraakzaam, Gemeenzaam.
Stil wat !, Zacht !
Sociality, s. STERNE , zie Socialness.
Socialness, s. Maatschappelijkheid. * —, Soft-brained, adj. Zot , Dwaas, Mal.
Soft-conscienced, adj. 1Vaauwgezet.
Vriendelijkheid , yr.
Society, s. Maatschappij, Vereeniging , to Soften, v. a. Zacht rnaken.. —, Ver.
yr. , Verbond. * —, Gezelschap , Ge- zachten. * —, Verteederen. * — , Ver.
goitijken. * —, Bedaren , Stillen. * —,
nootschap , 0.
Socinian, s. Sociniaan, tn. * —, adj. So- Vertroetelen , Verwijid maken ; a.) to
Roeren, Bewegen of Verteederen
ciniaansch.
-BY,
Socinianism, s. Leer der Socinianen, vr. door ; 2.. ) to -INTO, Roeren of BeweSock, s. Sok, yr. * —, Lage schoen der gen tot (b. V. tranen, tears); 3.) to
nude tooneelspelers in het blljspel,Soccus,
— To, Verzachten tot, Vet anderen in.
* —, v. u. Zacht worden, Verzachten.
tn.; van bier: Blijspel , o.
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SOLD

SOFT

*—, Bedaren; 1.) to — AT, Bewogen
worden op, bij (b. v. het gezigt , the
Sight) 2.) to -AY Verzacht worden
door.
Softener, s. Die of Dat verzacht, vet-gall:1kt , enz , zie to Soften. * —, Ve;-o.
zachtend

to Solder, v. a. Solderen. * —, Her-

stellen.

Solder , s. Soldeersel, o.
Solderer, s. Soldeerder. —, Hersteller,
Lapper, m.
gemeen solSoldier, s. Soldaat,

daat, in tegemt. van de bevelhebbers,)m.

Krijgshafte
Soft-hearted,adj.Weekhartig,Medelidend. Soldieress, S. B. &
yrouw, Stridster, yr.
Softly, adv. Zachtjes , zie Soft.
Soldierlike
,
Soldierly,
a/.
111s
een salSoftner, s., zie Softener.
Softness, s. Zachtheid, * Zachtmoe- daat , Krtigthaft.
digheid, Vriendele 7oheid. *—, Verwied- Soldiership, s. Soldatenstand ,
Krligsvolk, o.
held, Ireeke/igeheid. * —, Kleintnoe- Soldiery, s. Soldaten,
Soldatenstand,m,, Krijgsdiem t,Yr.
*
digheid, yr.
Sole , s. Poetzool , y r. * Poe; , tn.
Soggy, adj. 13. JoNsorT , Vochtig.
*—, Zool (van scheen, laars , enz.).
Soho , interj. geroep silt de verse,
Zool (of onderste , dat den grand
*
Huila!
een visch, Tong, yr.
raakt).
to Soil, v. a. Bezoedelen,Bevuilen.*—,
Mesten, als: to -- a horse, Een paard to Sole, v. a, Vet zolen, Zolen aan,
gras in de lente geyen.

of op... zetten.

tijd ophoudt.

Eerwaardig, Deftig.

, in regSoil, s. Vuilheid, Vlek , Stnet, yr. *—, Sole, adj. Enkel,
Grond , m., Aarde , y r. * Land, ten, Ongehuwd.
o., Landstreek , vr. * —, Mest, tn. *—, Solecism, s. , Misslag tegen de regelen
als : to Take — , (van een gejaagdhert,) eener taal, Solecismus, —, Taalwoestheid; fig. Ongepastheid, OnjuistTe water gaan.
held, yr.
Soiliness, s. Vuilheid, yr.
Solecist , s. Die taalfouten maakt.
Soiling, s. Stalvoedering, yr.
Solecistical, adj. (Solecistically, adv.)
Soilure, s. SHAks p ., Bestnetting, yr.
to Sojourn, v. n. Verblijven, Zich op- Onjuist, Ontaalkundig, Barbaarsch.
houden gedurende eenigen tijd). Aaiun. to Solecize , v. n. Tegen de taal zon•
digen.
Het woord begint te verouderen.
Sojourn, s. Perbliff(voor eenigen aid), o. Solely, adv. deflleenlijk, Enkel.
Ernstig,
Sojourner, s. Die zich ergens vooreenen Solemn, adj. Plegtig.
Sojourning, s. Tronen of Verblifvenvoor Solemness, zie Solemnness.
Solemnity, a. Plegtigheid. Ernstig,
eenen
o.
to Solace, v. a. Vertroosten. * Ver- held, Eerwaardigfieiti,Deftigheid, yr.
maken , Verkwikken.* —,v. n. veroud., Solemnization, s. Plegtige viering , yr.
to Solemnizes, v. a. Plegtig vieren. *—,
Getroost worden.
Solace , s. Troost , m.,Pertroorting: yr. in het algent., Vieren.
Solander,, s. Schurft (aan de knien der Solemnly, adv., zieSolann.
Solemnness, s. Plegtigheid, vr.
paarden), yr. en o.
Soland•goose, s. Solandgans,
, zie Soleness, s. 41leen zip; ,A(leen staan, o.,
Gannet.
Eentaamheid, yr.
801ario , s. in Spanje , Heetezuidewind,ns. Solenote, s. Versteende Solen.
to Solfa, v. n. De noten leeren.
Solar, adj. Van de zon, Zonne... *
Tot de zon behoorende. * — , Geboren to Solfeggiare v. n., zie to Solfit.
Afge- to Solicit, v. a. Ernstig verzoeken, Om
antler den invloed der zon. *
aanhouden; to — one TO, lemand
oaten of Doorloopen door de zon.
verzoeken ales te. * — , Lastig vallen ,
Solar, s. A. WOOD, 1690 zie Solar.
Solary,, adj., zie het sneer gebruikeliike Kwellen.
Solar.
Solicitation, a. Ernstig verzoek, o.,
Smeeking. *—, Lastigvalling, KwelSold, pret. & part., zie to Sell.
ling , yr.
Sold, a. E PE N SE R Solde, vr.
Soldan, s. MILTON, bij tie Tureen, Solicitor, s. 7ert , eker. * --,Zaakwaarnemer,Solliciteur,: bij de kanselarijen),m.
Sultan, tn.
Soldanel, s. Purgeerkruid, o., Zeekool,vr. Solicitous, adj. liezorgd, Zorgvuldig

SOLI
Bekommerd; i.) — ABOUT, Bekommerd
%/evils; a.) - FOR, Bekommerd ono;
3.) — OF , Zorgende voor ; 4.) - TO,
Verlangende of Begeerig .91'11 te.
Solicitously, adv., zie Solicitous.
Solicitude, s. Bezorgdheid , Zorg, yr.,
Kommer,, on.
Solicitress, s. Verzoekster,, yr.
Solid, adj. List, Digt. * —, Meetkundige lengte , b, eedte en dilete hebbende.
*—, Vast, Sterk , Duurzaam. *—, Echt,
Grondig. * —, Bondig, Krachtig, Gezond, Doordringend. * — , s. Vast ligchaam , o.; Solids, pl. Vaste deelen
(van het ligchaam, in tegenst. van de
vochten ,) o. meerv.
to Solidate, v. a. COWLEY , Vast maken.
Solid.footed, adj. Met ongespleten hoeven.
Solidity, s. Pa,theid, Digtheid. * —, Vastheld, Hechtheid. * — ,Echtheid,Grondigheid, Bondigheid , yr.
Solidly, adv., zie Solid.
Solidness s. Vastheid , yr. (von.
Solidungulous, adj. Met ongespleten hoeSolifidian , s. Die door het geloof, zonder
de werken, meent zalig to word-en. *—,
adj. Doze leer belijdende.
Solifidianism, s. Leer der solifidians, yr.
Soliloquy , s. ilileenspraak , yr.
Soliped , s. Dier met ongespleten hoeven, o.
Solitaire, s. een halssieraad , Solitaire, vr,
* -, POPE, zie Solitary, s.
Solitarian , s., zie Solitary.
Solitarily, adv., zie Solitary.
Solitariness, s. Afzondering, Eenzaamheld. * —, zlfgelegenheid , ilfgezonderdheld , vr.
Solitary, adj. Eenzaam, Aileen wonend.
* — , Alkezonderd , iligelegen, EenZaam. * — , Eenzaam, Treutig, Donker. * —, Op zich zelf staand, Aileen.
* —, s. Kluizenaar , no.
Solitude, s. Eenzaamheid. * —,Argezonderdheid , Afzondering. * —, Eenzame
plaats, Eenzaamheid, Kluis , yr.
Solivagant, adj. Aileen zwervend.
Sollar,, s. veroucl. of plaatsel„ Zolder,,
no. , Vieringkamer , y r. * —, Ingang, in.
Solmisation , s. Notenieeren, o.
Solo, s. in de muzijk , Solo, (stuk ,dat
door den speeltuig words uitgevoerd,)o.
Solstice , s. Zonnestand , TO van den
langsten of kortstetz dag. * --,zees dikwills , Zome, zonnestand, Langste dag, M.
Solstitial , adj. Tot de zonnestanden be
hoorende. 4 -, Omtrent den langsten of
kortsten dag plaats hebbende.
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SOLU
Soluble, adj. Oplosbaar,, Ontbindbaar.
Solubility, s. Oplosbaarheid, Onthindbaarheid , yr.
Solute, adj. in de plantk. , Los, (tegenstelling van Adnate). *— , BACON, in
het algemeen , Los, Vrij.
to Solute, v. a. BACON , zie to Dissolve.
Solution, s. Ontbinding , Oplossing.* —,
Opgeloste stof. * — , Oplossing, Verklaring , yr.
Solutive , adj. Buikzuiverend , Losmakend,
Solvability, s. Vermogen om te betalen, o.
Solvable , adj. Oplosbaar, Ontbindbaar.
* —, Verklaarbaar,,Oplossellik. *—, Betaalbaar.
to Solve , v. a. Oplossen, Verklaren.
Solvency, s. Vermogen om te betalen, o.
Solvend , s. Op to loosen of Te ontbinden
stof, vr.
Solvent, adj. Ontbindend. * —, In stoat
om to betalen. * —,Oplossend middel, o.
Somatical, adj. Ligehamel&k.
Somatology, s.Be;chrijving van het (wenschelijke) ligchaam , yr.
Sombre, adj. Somber. Donkey..
Sombrous , adj., zie Sombre.
Some, aci.j. Eenig, Sommig , Eenig, Weinig. * —, pron. Sommigen , Eenigen;
Some say so, Eenigen zeggen het. * — ,
adv. voor een telwoord, om aan to duiden, dat men het juiste getal niet weer
of verzwijgt , Omstreeks , Ongeveer;
Omstreeks twimig nisilen.
—twenymils,
Somebody, s. lemand. * —, Persoon van
aanzien, m.
Somedeal , adv. veroud., Eenigermate.
Somehow, adv. Op de eene of ander*
wijze.
Somersault, s. , zie Sommerset.
Someiset , s. (verbast. van Somersault,
van Sommer, een balk en het Fransche
Saut, Sprong ,) Sprang van cone hoogte , gedurende welken men zich omdraait
over het hoofd, 0.
Something, s. Eenig ding, lets. *—, Een
weinig, lets, o. * — , Eene zaak van gewigt , lets. *— , adv. Eenigszins.
Sometime, adv. SHAKSP. , Eens , Poorheen.*—, Te eeniger tijd hierna,Immer.
Sometimes, adv. Somajels , Nu en don ,
Wel Bent ; — I — he, Nu ik , dan hij.
Somewhat , s. lets, Eenig ding.*—, lets,
Been weinig. *—,Gedeelte , o. *—, adv.
Eenigszins , Een weinig.
Somewhere, adv. Ergens.
Somewhile, adv. veroud. , Eene pool.
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SOME

Somewhither, adv. weinig gebruik., Ergens heen.
Somnambulation, s. Slaapwandelen, o.
Somnambulism , s. Slaapwandelen, o.
Somnambulist, s. Slaapwa qdelaar , o.
Somner, s. veroud. , zie summoner.
Somniferous ,Somuific , adj. Slaapverwekkend.
Somnolence, Somnolency, s. Slaperigheid , vr.,
Somnolent-, adj. Slaperig.
Sompnour, S. CHAUCER , zie Somner.
Son, s. Zoon, m.
Sonata, s. muzijkstuk, o., Sonata, yr.
Song, s. Zang, m., Gezang. * , Lied,
Gedicht, Dichtsm: , o. *
Podzij,
yr.; An old— g ene kleinigheid.
Songish, adj. DR )(DEN Den aard van
een lied hebbend3, Za-;gerig.
Song,-;ter, s. Zan_Ter,,
Songstress, s. Z, , ngster,, Zangeres, vr.
Soniferous, adj. Klinkend, zie Sonorific.
Son-in-law, s. Schoonzoon , m.
Sonnet, s. een gedicht, bestaande tat
veertien regels , die op eene eigene wijze
rumen, Khnkdicht ,Sonnet.* — in het
algem., Klein gedicist, a.
to Sonnet, v. n. veroud. , Sonnetten
schrgven.
Sonneeer, s. Rijmelaar,,
Sonne,er,, s. SHAKSF., zie Sonneteer.
Sonnetist, s. weinig gebruik., zie Sonneteer.
Sonometer, s. Klankmeter, an.
Sonorific, adj. Klinkend, Klankverwekkend.
Sonorous, adj. (nonoronsly, adv.)Klinkend, Helder. * Klinkend, Welluidend.
Sonorousness, s. Klinkendheid. *
yr.
Sonship, s. Zoonschap, o.
Soon, adv. Welds , Dia , Ras , Spoedig.
*
Vroeg.*—,Gereedeiiik ; As — as,
Zoo dra als, Zoo dra. *
adj. veroud.,
Vroeg.
Soonly, adv. Ras.
Soot , s. Roet, o.
Sooted, adj. Met roet bedekt ,bestneerd,
bestnct , Bekrozen.
Sooterkin , s. IVIisgeboorte, welke , gelijk
men voorgaf, de Hollandsche vrouwen ter
wereld bragr en , door het zitten boven de
stoven. yr.
Sooth, adj. Zangenaam. *
Waar,,
Getrouw.*
s. veroud. , Waarheid, vr.
to Sooth, v. a. Pleijen. *
Bedaren ,
Bevredigen. *—, Vervrolijkon, e raange.

SOOT
namen; I.) to - INTO, Brengen tot,
Doen vet krijgen ofaannemen(door vriendelijke woorden, enz.); 2.) to — To,
Door vleijentle woorden brengen tot.
Soother, s. Vleijer,, m. * —,Verzachtend
middel, o.
Soothingly, adv. Door vleijerij,
Soothly, adv. In waarheid, Wezenlijk,
Waarachtig.
to Soothsay, v. a. Waarzeggen , Voor.,
zeggen.
Soothsay, s., zie Soothsaying.
Soothsayer, s. Waarzegger , Voorzegger,
tn. , Waarzegster,, vr.
Soothsaying,s.Waarzeggen,Voorzeggen,o.
Sootiness, s. Roetigheid, vr.
Sooty, adj. Roet voortbrengend. *
.Roetig , Uit root bestaande. * Zwart,
Donker.
to Sooty, v. a. CHAPMAN, Met roet zwart
maken.
Sop, s. Sop ,Sopfe , (brood enz, in eenig
vocht gedoopt ). * to verzachten of to bevredigen, o.
to Sop, v. a. Indoopen, Soppen, Soppedoppen.
Soph, s. Jonge mensch, die twee faren
aan eene hoogeschool geweest is, Tweejarige student, m.
Sophi, s. naam van den Perzischen keizer, Sophi, m.
Sophical , adj. veroud. , Wifsheid leerende.
Sophism, s. Drogrede, yr.
Sophist, s. Leeraar der wifsbegeerte(biy
de ouden),
Sophistic, zie Sophistical.
Sophister, s. Drogredenaar. *
veroud,,
Leeraar tier wUsbegeet te ,
.
Sophistical, adj. Bcdricgelijk, nisch,
Met schijngronden of drogredenen.
Sophistically, adv. Bedriegelcfik,Blet dregredenen.
to Sophisticate, v. a. Vervalschen.
Sophisticate, adi. Vervalscht.
Sophistication, s. Vervalsching , yr.
Sophisticator,, s. Ve;Talscher tn.
Sophistry, s. Vasche redenering ofgevoltrekkiig. , Sopkistert). * —,Oefening gra
de logica , yr.
Sop-in-wine , s. Pluimanjelier , m. ,
P/uimpje, a.
to Sopite, v. a. ongebr., zie to Soporate.
to Soporate, v. a. In slaap l'rengen.
Soporiferous, adj. Slaapverwekkend.
Soporiferousness, s. Slaapverwekkende
genschap , vr.
Soporific, adj. SlaapverwekkeisAd. *—, s.
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SORG.
SOPO,
Slaapverwekkend middel, Slaapmiddel, o. Sorrance, s. Gebrek (Ran een paard),
o. , Londe, yr.
Soporous, adj. Sleep veroorzakende,
Sorrel, s. Zuring , y r. A anm. Zie ten
Staperig.
aanzien van andere beteeken. Sorel en
Sopper, s. Sopper, m., zie to Sop.
Soprano, s. (pl. Soprani) Bovenstem,yr. Sore (een valk).
Sorb, s, vrucht van den sorbenboom, Sor- Sorrily, adv., zie Sorry.
Laagheid,
Sorriness, s.
be , Vog,lbes , yr.
Gemeenheid , yr.
Sorbate, s. een zout nit vogelbessenzuur
to Sorrow, v. n. Bedroefd zijn ,Treuren;
met eerie
I.) to -- AT , Bekommerd zijn on; ; 2. )
Sorbic, adj. Van de sorben of vogelbessen;
to — FOR , Treuren om.
— acid, Vogelbessenzuur , o.
Sorrow , s. Leedwezen, o. , Droefheid ,
Sorbile , adj. Drinkbaar.
Smart , y r. , Berouw , o. , Spilt , yr.
Sorbition, s. Drinking, yr.
Sorrowed, adj. veroud, , Treurig.
Sorbonical , adj. Van de Sorbonne.
Sorrowful, adj. Bedroefd , Treurig ; —
Soabonist , s. Doctor der Sorbonne,
FoR, Bedreejd om.
Sorb-tree, S. Sorbenboorn, tn.
Sorrowfully, at' v., zie Sorrowful.
Sorcerer, s. Tooveraar,, Tooyenaar,
Sorrowfulness
, s. Bedroefdheid Treurig.
Sorceress, s. Tooveres , yr.
heid , yr.
Sorcerous, adj. veroud., Tooverachtig.
Sorrowinp; , s. Treuren, o.
Sorcery, s. 2'ooyerij, yr.
Sorrowlea , adj. Onhekommerd.
Sord , s. zie Sward , Sod.
Sorry, adj. Bedroefd, Treurig (over lets);
zie
Sords.
Sord , s.,
to Be — FOR Bedroefd zo)n om, over ;
Sordes, s. pl. , zie Dregs.
I am — FOR it , Hetspift mil. * —, ZinnSordet , s., zie Sordine.
zalig , Ellendig, Slecht, Gemeen.
Sordid, adj. (Sordidly, adv.) Veil. *—,
Snood, Laag , Gemeen. * Inhalig , Sort, s. Sort, y r., 'lard, m. *
*
Stand, na.,
Klasse, yr. w - Hebzuchtig , Gie; ig.
Aanzien. fi —, Hoorn, o.
Sordidness , s. Vuilheid. * — , Snoodheid,
a
Sorteren,
Rangschikken.
to
Sort
,
v.
Laagheid. * —, Inhaligheid, Schraap* — In orde brengen. * , Beeen voezucht , yr.
Sordine, s. pijpje , hetivelk op eene trom- gen. * Uitkiczen , Uitlezen ; I.) to
- FROM, Scheiden van ; 2.) to —INTO,
pet word: gestoken , om het geluid te yer•
zachten of te verdooven Sourdine, yr., Soi.teren of Scheiden in ; 3.) CO -OUT ,
Ultzoeken ; 4.) tO - WIT H Vereenigen
Den:per,,
met. * v. n. Zich vereenigen (met
Sords , s. pl. , zie Dregs.
Sore, s. Hert in het vierde jaar, o. *-5 dingen van de zelfde soort). * —, Voegen , Passers, Schikken.* , Uityallen.
Valk van het eerste fear , o.
Sore, s. Pijnlijke pleats, Zweer, yr., Zeer, " Slagen, Gebeuren; I.) to — To,
o. * —, adj. Gevoelig,Penlifk. *—,Ge- Uitloopen op ; a.) to— WITH, a.) Zich
voelig. Ligt toornig. * — , Hevig, Ge- verbinden met ; b.) Overeen stemmen met.
weldig. * —, adv. veroud. , Zeer, Hevig, Sore, s. veroud. , Lot, o.
te scheiden. *
zie
Sortable , adj.
Geweldig.
Suitable.
to Sore , v. a. veroud., Wonden, Bezeeren.
Sorehon , s. weleer,, IZorderen van tafel Sortably,, adv., zie Suitably.
Sortal, adj. LOCKE , Soortelijk.
en bed van onderhoorigen , o.
Sorel, s. Hert in het derde jaar, o.*—, Sortance, s. SEIAK,SP. Voegzaantheid , yr.
adj. Bruinrood. Aaum. In ander° beteek. Sortie, s. MILTON , Uitral ,111, zie Sally.
Sortilege , s. Loten , o.
verdient Sorrel de yoorkeur.
Sortilegious , adj. Van het loten.
Sorely , adv. 5 zie Sore.
Sortition, s. Best.e,rtn:ng door bet lot,yr.
Soreness , s. Penlijkheid , yr.
Sorites, s. in de logica,Kettingsluitrede,yr. Sortment, s. Sortering , y r. * — , Assorto Sorn , v. n. Zijne vrienden opzetten, timent o., Menigte uitgelezen goedeBif hen gaan logeren , zonder genoodigd ren , yr.
Sory,, s. Atramentsteen , tn.
te zijn.
Zuster- to Soss, v. n. SWIFT, Achteloos op eenen
Sororicide s. Zustermoord.*
steel zitten of gaan zieten. * zit to
tnoorder, m.
Sorrage, s. B laden van groene tarw,o. wry. Swill.

SOT

SOUN

Sot, s. Zot , Domoor. *—, Verzopen vent,
Zurper,, tn.
to Sot V. a. Verstommen, Dorn maken.
* — , v. n. Zich bezuipen, Zitten to
zuipen.
Sottish, adj. Zot, Dorn. *—, Dronken,
Zuiperig , Verstompt door het zuipen.
Sottishly, adv. Dorn, Zot, Dwaas.
Sottishness, s. Domheid Dofheid. * —,
Verstomptheid door het zuipen , P'erzopenheid yr.
Sou , s. eerie Fransche munt van riffcentimes , Sou, m.
Souchong, s. fl nste soort van theeboei ,
Souchong,
Sough, s. veroud. of plaatsel. , Gemur.
rnel. * Gefluit (van den wind).*—,
veroud. , Riool, o.
to Sough, v. n. veroud. , van den wind,
Fluiten.
Sought, pret.
parr., zie to Seek.
Soul , s. Ziel, yr.
to Soul, v. a. CHAUCER , Van eeneziel
voorzien.
to Soul, v. n. veroud., Voeden.
Soul-bell, s., zie Passing-bell.
Soul-case, s. boert. , Ligchaam , o.
Soul-cheering, adj. Zielverblifdend, Hart-
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Sound, s. Inktvisch, m.
Sound, s. Geluid , o., Klank, tn.
to Sound, v. n. Klinken ; to — OUT, Uitklinken; to — OUT FROM, Uitgaan van,
Voortkomen uit. * v. a. Doen klinken. *—, Door eenig geluid aankondi.
gen ; to — the charge, Den conval blazen. * —, Door een geluid yerbreiden,
Uitbazuinen ; to — ABROAD , Verkondigen, Uitbazuinen, Verbreiden.
Soundboard , s. in een or gel, Windbalk,
Klank.bord, o.
Soundhole , s. Klankgat , o.
Sounding, adj. Klinkend, Hoogdravend.
Sounding, s. Peiling , yr. * —, pl. Soundings, Plants, waar ncen den grondpeilen kan, y r. , ilnkergrond , m.
Sounding-lead , s. Dieplood , Peillood,
Lood, o.
Sounding-line, s. Loodifin , yr.
Sounding-post, s. Sternhourje, (in gene
viool,) o.
Sounding-rod, s. Peilstok , m.
Soundless, adj. Zander klank , ,Dof.
Soundly, adv. , zie Sound, adj.
DengdeSoundness, s. Gezondheid. *
lijkheid, Goedheid , Gaafheid. *
Sterkte , yr.
Sound-post, s., zie Sounding-post.
to Soup v. a. veroud., zie to Swallow
en to Breathe out. * —, in andere bereek. yerbasterd van to Swoop.
Soup , s. Soeo , vr.
Sour, adj. Zuur. *—, Knorrig. *
Ontevreden. * —, s.
Smartelfik. *
Zuur, o., Zuurheid , yr.
to Sour, v. a. Zuur maken. * —, Knorrig maken. * —, Onvergenoegd maken.
, v. n. Zuur worden, Zuren, her.
zuren. * Knorrig of Gemetijk worden ; I) to — IN Verzuren in ; 2.) tO
- INTO, a.) Verzuren tot ; b.) Ontaarden in; 3.) to — UPON, Zuur zien bid.
Oorspreng,
Source, s. Bron, yr. *
Eerste oorzaak , yr., Boyer.
m. *
ker,
Sour-dock, s. eerie plant.
Sour-eyed, adj. Verdrietig uitziendo.
Sour-faced, adj. Zuurtnuilig.
Sour-gourd, s. Apenboom , m.
Sour-gum, s. Waterb ,wm, m.
Sourish, adj. Zuvrachtig.
Sourkrout, s. Zuurkool, yr.
Sourly, adv. , zie Sour.
GemeliikSourness, s. Zunrheid. *
heid , yr.
Soursop, s. Getakte fiesschenboorn m.

Verblijdend.

Soul-comforting, adj. Hartverheffend,
Zielopbeurend.
Soul-concern, s. Zaak tier ziel , yr.
Soul-destroying, adj. Zielverdervend.
Soul-diseased, adj. Zielztek.
Soul-dissolving, adj. Zielroerend.
Souled , adj. Eene ziel hebbende.
Soulless, adj. Zander ziel of leven, Dof,
Stomp.
Soul-mass, s.
Allerzielendag ,
Nov.,)m.
Soul-saving, adj. Zaligmakend.
ioulshot , s. Geld voor eerie zielmis. *—,
Geld, dat den priester voor de opening
van het graf wordt betaald , o.
Soul-selling , adj. Ziel verkoopend.
Soul-sick, adj. Zielziek.
Soul-trouble, s. Zielangst, m.
Soul-vext, adj. Tot in de ziel bedroefd.
Sound, adj. Gezond, Niet krank. —,
Gezond, Verstandig , Regtzinnig. *— ,
Gezond, Sterk , Krachtig , Gaaf. * —,
van den slaap, Diep Gerust. *—, adv.,
zie Soundly.
Sound, s. Ondiepe zee, Ondiepte, Zeeengte , y r. *
s. 141 wondh., Tentifzer,o.
to Sound, v. a. Peilen. *
Onderz,oe.
ken. * —, v. n. Palen.
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Sov.ereignty,
Sons, s. pl. , zie Son.
TT.S. Oppermagt, Souvereini•
I
vitmuntendheld , yr.
Souse, s. Petrel, Zult , y r. * —, hetge- tett.
ne in pekel of zult bewaard wordt, Zult, Sovrau, adj. et s..11/1ILToN , zie Sovereign.
Sow, s. Zug, vr. ; pron. to 'fake a wrong
Varkensoor, 0.
vr. *
by the ear, Eenen verkeerde veer
to Souse, v. a. Zulten, In de pekel of
zult leggen. * —, In het water werpen; hebben.*—,Langwerpige massa, vr. of
klomp lood, m. , een insect, Pisseto —INTO, Dompelen in.
bed , yr.
to Souse , v. n. Op iets neder schieten. *
—,
van eon' roofvogel, Nederschieten; a.) to Sow, irr. v. n. & a. Zaaijen.
yet breiden., Zaaijen. *
Bezaaijen,
to—DOWN ( FROM ), Nederschieten van ;
4-7,v aaijen. * , Bestrooljen; a.) to—au,
2.) to — UPON , Nederschieten op. *
v. a. Nederschieten en in vine klaauwen Zaaven in; 2.) to — TO , Zaaijen of
Strooijen vest . ; 3.) to — wi rrn,Bezaaipakken.
Souse, s. van een' roofvogel , Ilevige aan- jen of Bestrooifen met.
Sowans,
s. pl. Haverpap , yr.
val, tn. * adv. gemeen, Plotseling,
Sowbaby, s. Speenvarken, o.
Met geweld.
Sowbacked, ailj. Met een' varkensrtig.
Souter, s. veroud., Schoenlapper, m.
Sourerly, adv. verocd. , Gelük eenschoen- S ,w-bane, s. een kruid, Fa, kensdood,
lapper.
Souterrain , s. ARBUTHNOT , Onder- Sowbread, s. eene plant, Varken;brood, o.
Sow-bug, s. een
zie Sow.
esardsch hol o.
South, s. Zuiden , o. *
Zpidelvind, Sower, s. Zaaijer. fi — , Ve r breider. *—,
* —, adj. Zuidelijk.*—, adv. Zuid- Kweeker,, .dankweeker, 171.
waarts. * —, Uit het zuiden, Zui- Sow-gelder, s. Varkenslubber,,
Sowius, s. Lure brag van havermeel , rn.
delijk.
Southeast, s. Zuidoosten. *_, Zuidoos- to Sowl, v. a. SHAKSP. Bij de ooren
trekken.
tewind, m.
Sown, part. Gezaaid, zie to Sow.
Southerly, adj. Zur.delijk.
Sow-pig, s. Spee3vai ken, Q.
Southern, adj. Zuidelijk. *
Zuiden.
Sonthernwood, s. eene plant, Averuit,vr. Sowthistle, s. zeker onkruid, Varkens
Southing, adj. /Van,- het zuiden gaande. distel, yr.
*
Soy, s. eene sans, Sofa , yr.
s. Zuidelijke strekking, yr.
Spa, s. Spawater,, o.
Southmost, adj. Znidelijkst.
Southsay, zie Soothsay.
Spaad, s. Spaath, tn., zie Spar. *—
zie English talc.
Southsea, s. Znidzee, yr.
South-,outheast, s. Zuid-zuidoosten , o. Space, s. Rt!imte, Plants *
Ruin,
te , yr., 2. , < 1.
*
* — Zuid-zuidoostewind, m.
Oogenblqe , M.
South-southwest, s. Znid-zmidwesten o. en o., Kot te
m.
*
to Space, v. n. SPENSER. , Zweiven.*—,
Zuld-zuidwestewind , en.
v. a. Spatiii en.
Santhward, adv. Zuidwaarts. * — ,
Zuidelijke landen , o. meerv., Zuiden , 0. Spaceful, adj. SANDYS, Ruim.
Southwes- , s. Zuidwesten. o. * —, Zuid- Spacious, adj. (Spaciously, adv.)
westewind , m.
GY^d, Uitgeftrekt.
South-wester, s. Sterke zuidwestewind, m. Spaciousness, s. Ruimheid , Uitge , trektSouth-wind, s. Zvidmind m.
head, yr.
Souvenance, s. Herinnering, yr.
Spaddle , s. Kleine spade, vr.
Souvenir, s. Herinnering , vr. , ilanden- Spade, s. Spade, Schop, yr. * , irr het
ken, o.
kaartsp. , S chop/ en ; fig, to Call a — a —,
Souvereign, adj. Oppermagtig , .elleen- Bone hark eene hark noemen, lets be'
heerschenti, Opperste. * Kraehtig- zijnen regten naam noemen.
Ste , Onteilbaar. * — , s. Opperheer.*—, Spade, s. Drieiarig p ert, o.
illleenheerscher, Souverein,
•
Spadebone s. Schouderblad, o.
naam van een goudstuk van 20 sh., Sou- Spadiceous, adj. Lichtrood.
verein,
Spadille, s. Schoppenaas ,o., Spadille (in
Sovereingly, adv. In den hoogsten grand ,
het omberen), yr.
0,permagtig.
Spadni, s. Bleemctengel, m.
ENG. A. OUTCTI DICT.
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Spagyric, adj., zie Spagyrical. *— s.'
Scheskunde, yr.
Spagyrical, adj. Scheikundig.
Spagyrist, s. Scheikunde,, m.
Spahr, s. bit de Turken , Reiter, Spahi,
Spike, pret., zie to Speak. Aanm. Ilet
is hiina verond.
Span , s. !SPENSER, Schouder,, vs.
S ink, s. zekere steels Spalt,
Span , s. Span, (p duim,) yr.
ICorte tsid thur,, tn. zie Chord of
an ai. ch. * — , scheepsw., Ophouder ,
Strop, Schenkel ,
to Span, v. a, Overspannen. *
Span, pret. veroud., zie to Spin.
Spancounter, s. zeker spel , waarbij men
geld binnen eene span van eenig merle
moet werpen, Spanspel, o.
Spandril, s. in de bouwk. , zekere ruimte
van een gewelf;
to Spane , v. a. veroud., Spenen.
Spanfarthing, s., zie Spancounter.
Spang. s. BACON, Spang, vs.
Spangle, s. klein lq1i , kced plaatfe , eveny e '1 van givelk ms ,al Loeyc , tje , Blinkend 'nopfe, a,
g,
to Spangle, v
Net looverrje; of andsre ',linkene„„
baekken ; to WITH stars, Met ,terren bezaaffen.
Spaniel, s. Patrifshond , Iloenderhond,
Staande hond. *
Pluimtrijker, Bedrieger,,
to Spaniel, v. n. Pluimstrijken , Flikflooffen, Vleijen. * , v. a. ills een hood
voigen.
Spanish, adj. Spaansch;-2 y ,Spaansche
vlieg, yr.
to Spank, v. a. gemeen, Net de vlakke
hand slaan, Eene klets om de Doren geren.
Spanker, s. gemeen of plaatsel., Gro"te
sterke vent. *
Stayper, m.
iets
groots, Baas, m., Monster, o. *
,
weleer, eene kleine mans, Heller,
Spanker-boom, s.Boom voor het brikzeil,tn.
Spanker-sail, s. Brikzeil , o.
Spanking, adj. gemeen, Groot, Sterk.
Span-long, adj. Ee;se span lang.
Spanner, s. Spanner, m. * —, weleer,
Karakinslot , o. Karabijn , yr.
Span-new, adj. Splinternieuw,Nagelnieuw.
Span-piece, s. Knyper op de mars, tn.
Span-shackle, s. Beugel der penterbalken ,
spar, s. Spaath ,
*
, yr.* 5
weleer, Sluitboom,
to Spar, v. a. Met een' boom sluiten;
, a.)Digt sluiten; b.)Opsluiten.
to

SPAR
to Spar, v. n. De bewegingen maken van
een' vuistvechter of bokser.
Sparable , s. Klein nagekie , o.
Sparadrap, s. Waspleister yr.
Sparage, Sparagus, s., zie Asparagus.
to Spare , v. a. Spaarzawn of Matig gebruiken, Niet verkwisten, In waarde
, Spat en , Overhouden , Behouden. *
Zonder
sparen. — Ontberen ,
Nalaten Verzuimen,
• • • doers
Weglaten. * , Sparen, Verschoonen
, Toestaan,
Ontzien,
Door de vingers zien, riles strapn.
a.
Spaarzaam,
Zuinig levee.
* —, v.
* , Spaarzaam zijn ; prov e to — at the
spigot and let it irun out at the bunghole,
In het kleine sp aren, en in het groote
verkwisten. * —, Inschikkelijk zijn, her.
- FROM , Uitspat en van,
geven ;
Besparen nit ; to - TO , Au zelen
te; 3.) to Be sparing TO TOWARD, Karig Zifn onstrent.
g,Schraat.
Spare, 10j. Spaarzaam
* — Yager. * —, Overig , Over, Ledig, Dat men niet Ortfikt, Waatloos„
In r eset ye , In voorraad , Resort e . . . ;
— hour, Snipperuur; —' time, Ledige
aid; — money, Spaarpenlingen, mrv.
Sparecloak, s. Re+ervemancet, m.
Spar,..e.eck , s. Oyerloop , tn.
Sparely adv., zie Sparingly.
Sparenioney,, a. Spaatpenningen,m.mry.,
Spaarpot , m.
Spareness, s. Magerheid, yr.
Spares, s. Zuinig mensch Spaarder,
Spareribs, s. pl. Ribbeties (met weinig
vleescher aan), Varkenst ibbetf e,,o.rnrv.
Spare-top-mast, s. Borg,teng , yr.
Waatlooze a , vr.
Spare-yard,
SpargefacLion,s.Besprenkeling , Bestrooijing, sr.
Sparhawk , zie Sparrowhawk.
Sparing, adj. Weinig , Niet oyeryloedig,
Niet " Spaarzaam, Zuinig;
- OF , Spaarzaam suet.
Sparingly, adv. In eene gerirge mate.
* — , S p aarzaam, Zuinig. * — , Matig.
Omz lgtig , Behoedzaam, Met teederheid , Zacht.
Sparingness, s. Spaarzaamheid."—, Owztgtsgheld Yr.
Spark, s. Monk, y r., Sprankje. * —,
Blinkerd o. * — , hr choke baas
Luctige knaap. * —, Minnaar,
n. honker. e“-pen, Venken.
to Spark,
Sparkful, adj. verou6., 1.,: y encig , svro-

SPAR.
Sparkish, ad}. Levendig , Prolifk. *
Opgeschikt , Opgepronkt , Welgekleed.
Sparkle, s. honk, Sprank , vr.*—, lets
blinkends , o. * —, Glans, Luister,
to Sparkle, v. n. Vonken uitwerpen. *—,
iii vonken uitspringen.* — , Glinsteren,
Vonkelen , Schitteren. * — , van vochten
in het glas, Vonkelen, Parelen. *
v. a. Verbreid,n, Verspreiden.
Sparkler, s. Persoonmetvonkelende oogen.
Sparklet, s. Vonkie , o.
Sparkliness, s. Levendigheid, vr.
Sparkling, adj, LeveneV, Schitterend.
Sparklingly , adv. Glinsterend, Vonkelend.
Sparklingness, s, Glinsterendheid, yr.,
Vonkelende glens, m.(yr.
Sparrow, s. een vogeltje ,Musch,Mosch,
Sparrow-bill , s. Kleine spirker met een'
renders kop,
S p arrow-grays s. bespott.y erbaster. van
Asparagus.
Sparrow-hawk, s. Musschenvalk , Sperwer,, m.
Sparrownet, s. Musschennet , o.
Sparry, adj. Ult spaath be,taande,
CO Sparse, v. a. FAIRFAX ' , zie to Disperse.

Sparse, adj. in de plantk.,Verspreid.*—,
Onregelmatig.
Sparsedly, adv. Verstrooid.
Spartan, adj. Spartaansch ; fig. Gehard,
Moedig , Onversaagd.
Spasm, s. Krarnp , yr.
Spasmodic, adj. Krampachtig. *—, s.
Krampstillend middel , o., zie Antispas•
modic.
Spat, pret. bijna veroud., zie to Spit.
Spat , s. jonge schelpvisschen
mrv.
Spathaceous, adj. Scheedevormig.
Spathe, s. Bloemscl2eme , yr.
Spathic , adj. Schilferachtig.
Spathous, adj., ale Spatheous.
to Spatiate, v, ii. veroud., Rond zweryen, Vril loopen.
to Spatter, v. a. _Bespatter:. * Uitiverpen. * , Bezpedelen , Bezwalken,
Belasteren; a.) to — ovER (WITH ), a.)
Bespatter; (met); b.) Geheel bedekken
Bespatten met.
( met); 2.) to
* — , v. n. Spuwen , Spugen.
Spatterdashes, s. p1. Slopkousen, y r. mrv.
Spattle, s. veroud., zie Spittle.
Spattle, s., zie Spatula.
Spattling-poppy, s. eene plant, Witte
behen , vr.
Spatula, s. Spade?, Spate?, tn.
$patulate, adj. in de plantk.,Spatelvormig.
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Spavin, s, bij paarden, Spat, yr.
Spavined, adj. Met spatt.n, Spatziek.
to Spawl , v. n. Spuwen ,Spugen,Speeksel uitwerpen.
Spawl, s. Spog, Speeksel, o.
Spawn, s. van visschen of kikvorschen
Eileren, o. meerv., Kuit, vr. *—, Voor tbreng3e1 , Zaad, 0.
to Spawn, v. n. Knit schieten, Eiferen
leggen ; lig. Voortkomen , Voortspruiten;
to-FROM, Voortkon2en nit, van. *—,
v. a. (ii,s knit) leggen, Voortbrengen
Ter wereld brengen.
Spawner, s. Kuiter,, m.
so Spay, v. a. (willies) Snijden, Tot
de voortteling ongeschikt make,.
to Speak, irr. v. a. & n. Spreken. * —
Zeggen, Verkiaren; I.) to— ABOUT ,
Spreken over; 2.) CO- AGAINST, Spreken tegen ; 3.) to — FOR, a.) Spreken
voor (d. i. ten vJordeele van); b.)Spreken voor (d. i. in plaats van); 4.) to
Spreken 3'an, over; to — ON-OF,
Voortspr..ken ; 6.) to — OUT , a.) Uitspreken, 2'et, elude tspreken ; b.) Uitspreken, , Uitdrukken; 7.) to - TO,
Spreken tot; e;.) to — TJYTO, Spreken
overeenkomstig; p.) to — WITH Spreken met.
Speakable, adj. Dat gesproken kan Ivorden. * Sprekend, Met het spraakvermogen begaafd.
Speaker, s. Spreker. * — WoordvoerVermelder,, m.
der. *
Speaking, s. Spreken, o.*—,Voordragt,vr.
Speaking-trumpet, s, Spreektrompec, yr.,
Roeper,, m.
Spear, s. Speer, Lane, yr. *
LJzer,
om v:sch to stooten, o., Eiger.
to Spear, v. a. Met eene speer dooden,
* —, v. n., zie to Spire.
Spear-blade, s. Stitse klieg, vr.
Spear-box, s. Zuigeri (eener pomp), en,
Spear-foot, s. Reveracaterroet (van eel;
paard),
ste'rf gras, 0.
Spear-grass, c.
Spearhand, s. Regterhand (van een' lane
stet ), yr.
Sp earhead, s, Lanspunt ,vr.
Spearman, s. Lgnsier,, Speerruiter,, en,
Spearmint, s. eene plant, Vrouwenmunt,
Spearshaped, adj. in de plantk., Lane,.
vormig.
Spear; Gaff, s. Speerschacht , yr.
Spearthistle, s. Speerdistel , vr.
kpearwort, s. Speerwortel 11T.; Speer.'
kruid, o.

SPEC
veroud., zie Speight.
Specht,
Special, adj. Eerie soul t aanduidende ,
Soorte:ijk. * , Bijzonder. *— Zooderling, Ongemeen , Zeldzaam. * —,
Uitmuntend, Uitstekend.
Speciality', s. Bijzonderheid, yr.
to Specialize, v. a. veroud., Ajzonderlsjk
noemen.
Specially, adv., zie Special. * —, Inzonderheid.
Specialty, s., zie Speciality.
Specie , s. Geld, o., Mont, Specie, yr.
Species, s. sing. & pl. Soort, OnderafGeslacJit, o., Klasse,
deeling, yr. *
weleer, Geld, o., Specie, yr.,
Yr. *
zie Specie.
Specific, adj. Ilan jets bijzontler eigen,
Specifiek , Suortel‘ik. * — , in de geneesk., Tot de genezing van eerie iiuzondere ziekte geschikt. * s. Specifiek middel , o.
Specifical, adj., zie Specific.
Specifically, adv. Overeenkomstig den
Boizonder.
aard, SoortelYk. *
to Specificate, v. a. HALE , .dizondertijk
opteekenen of beschrifven , Spec:flare/a:
Specification, s. Onderscheidiog. * — ,
Bijzonderevermelding of beschryring ,vr.
to Specify, v. a. Bijzonder yes melden of
beschrijven.
Specimen, s. Proef, vr., Staaltje , o.
Specious, adj. (Speciously, adv.) BevelSchoonschijnend, -Oppervlak.- lig. *
kig goed.
, SchijnbaarSpeciousness, s. Schijn,
held, yr.
Speck, s. Vlekje , o.
to Speck, v. a. Vlekken, Be,prenkelen ;
to - WITH , Bespikkelen met.
Speckle, s. Spikkeltje, o.
to Speckle, v. a. Bespikkelen; I0- WIT H,
Bespikkelen met.
Speckledness, s. Gespikkeldheid, yr.
Speckt , s., zie Specht.
VerSpectacle, s. Schouwspel , o. *
Spectacles, pl. Bril,m.
tooning , y r.
Spectacle-case, s. Brilhuisfe, o.
Spectacled, adj. Gebrild.
Spectacle-maker, s. Brillenmaker, Billlensiijp,r,
Spectacle-snake, s. Brilslang, yr.
Speccacu!ar, adj. Schouwspelen betre ende.
hang, vr.
Speccation , s. HARVEY
Spectator, s. /fans choi! y e! , Toekijker, on.
Spectatorial , adj. Van een' toeschouwer.
Speccatorship, s. Aanschouwen of Teekijken. * —, limbs van toe. chouwer, o.
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Spectatress , Spectatrix, G. Toeschouwseer,, yr.
Spectre , s. Verschijning , y r., Geest, m.,
Spook, Spooksel, o.
Spectrum , s. Beeld , o.
Specular , adj. Als een spiegel. PHILIPS Het gezigt versterkend *—, MILTON , Doende zien, Een uitzigt verschaffende.
to Speculate, v. a. Bepeinzen , Overdenken. * — v. D. Nadenken, Peinzen.
* Ziclz in ondernemingen inlaten,
Speculeren.
Speculation , G. Becchourring, Bezigtiging. *— , Bespiegering „ Overdenksng.
, in den Handel, Speculatie,vr.*--,
SHAKSP., Gezigt, 0,
Speculatist, s., zie Speculator.
Speculative, adj. (Speculatively, adv.)
Bespiegelend, Aileen in l';eschouwing bestaande , Theoretisch.
3peculativeness, s. Bespiegelende , o.
Speculator, s. Bespiegelaar, Maker van
theoriin. *
Waarnemer,, Beschouwer. * —, Spion, Bespieder.
— , in
den handel, Speculant ,
Speculatory,, adj. Bespiegelend.*—,Voor
het gezigt berekend.
Speculum, s. Spiegel , * zeker
werktuig der wondheelets , oni eenig gedeelte ter bezigtiging open to hoyden,
Speculum, o., Spiegel, m.
Sped, pret. & part., zie to Speed.
Speech, s. Spraak , y r., Spraakvermogen,
0. *
Taal, y r. ; Pares of— , Rededeelen, Taaldeelen , o. meerv. *—, lets,
dat gesproken woi dt , A, , nspraak , Retievoering , vr., Woorden , die iemand
spa eelec, o. meerv., Gesprokene , a.
to Speech, v. n. veroud., zie to Speechify.
to Speechify , v. n. Spreken, Eerie aanspraak doen of !louden.
Speechless, adj. Sprakel gos. *—, weinig
gebruik., Stow.
Speechlessness, s. Sprakeloosheid , vr.
to Speed, irr. v. n. Zich spoeden, Zich
reppen. *— , Slagen. * Val en , ale
1-1-,w have you sped?, Hoe is het
gegaan?
to Speed , a. Bespoedigen , Haastig afzenden ; to —one's steps ALONG, a.)
Zinc schreden verhaacten; b. ) Vgertspeeden langs. *
Afmafren, Dooden.
, 4anzetten , Beenen makers. * —
Ultvoeren. * — , Bijstaan , Helpen.*-7
Dgen geiukken.
Ren ,
Speed, s. Haast , Spoed. *

SPEE
Loop (van een paard). *
Uitslag ,
Utt onst , yr.
•
Speedily, adv., tie Speedy.
Speediness, s. Spoedigheid , vr.
Speedwell, s. eene plant, Eerepriis ,
Speedy, adj. Spoedig.
to Speet, v. a. veroud., Doorsteken,
Spitten.
Speight, s. Specht , in.
Spelk , a. veroud. of plaats., zie Splinter.
Spell, a. veroud., Verhaal , o., Vertelling , — , thans : Tooverwoorden ,
o. meerv., Tooverformulier , o. * —, Betoovering of Bezwering (door woorden),
y r. *— , bs werklieden, Werktijd, m.,
Schoft, vr. - - - scheer,sw. , Tijd, dies
eene exercitie , enz, dust, t , in.; A fresh
—, Eetz nieuwe 7,Ioeg arbeiders.
ro Spell, v. a. Verhalen, Vet tellen, Onderrigten. * Lezen. * Betooveren. Aanra. Deze beteek. zijn veroud.
of ten minste weinig meer in gebruik.
* — Spellen; I.) to — OUT, IVIet moei
to (en als het ware spellende) ontdekken of vinden ; 2.) to - T !TROUGH AGAIN , Weder overspellen of doorspeilen.
v. n. Spellen ; fig. Slecht lezen.
*
yr.
Spelling, s. Spellen, o. * —,
Spelt, pret. & part. gemeenz , zie to Spell.
to Spelt, v. a. veroud., Splijten.
Spelter, s. half metaal, Sp iauter, Zink,o.
Spence, s. veroud., S:)ijskamer,, yr.
Spencer, s. een kleedingstuk zonder slippen, dat men over een' rok draagt ,
Spencer, no.
to Spend, irr. v. a. Besteden, DoorbrenVerspillen, Verkwisten.
gen. *
Uitpuoten, Verteren, ilfmatteu. * —,
Vermoeijen ; a.) to — FOR, Uitgeven
voor; 2.) to — IN Doorbrengen in,
met; 3.) to—ON , UPON, Uitgeven of
Te koste leggen ann ; to — one's strength
UPON a :hing , Zijne krachten aan
verspillen; 4.) 10 - WITH , a.) Doorbrengen met ; b.) Vermoeijen of Uitputten met, door. * — , v n. Verteringen
maken, Veel Uitgeven. * —, Z&O ,
ken to zijn. * —, Verloren gaan, V.,rGebruikt wooden; I. )1.0
dwijnen. *
Verdwijnen in ; 2.) to — INTO,
Overgaan in , tot.
Spender, s. Die besteedt of doorbrengt.
* —, Doorbtenger,, Verkwister,, m.
Spending, s. Uitgeven, Doorbrengen ,
enz., o.
Spendthrift ,s. Doorbrenger,, Verkwhter,
Spent, pret. & part., zie to Spend.
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Spent-ball, s. Matte kogel , m.
Sperable , adj. Te hopen.
Sperm, S. Zaad (ter voortteling), o.
* —, Ode, uit het hoofd ran den walrus
veokregen , yr.
Spermaceti,s.in de geneesk.,Spermaceti, vs.
Spermaceti-candle, s. Spermacetikaars,vr.
Spermaceti-whale, s. Potvisch, Walrus, m.
Sperinatic, Sinrmatical, adj. Van het
zaad. * —, Tit het zaad behoorende. *--,
Het zaad vertneerderend. (,clzieten.
to Spermatize, v. n. BROWN, Zaad
Sperinatocele , s. Zaadb: euk , yr.
Spermatologist, s. Verzauselaar van zaad.
, Botani s t,
*
Spermatology, s. Zgadkunde,
to Sperse , v. a. SPILNSE?, Veostroofien.
to Spec, v. a. MILTON , z ;e to Spit.
to Spew , v. a. Spuwen, Overgeven.*—,
Uitwerpen ; to --OUT Uitspuwen. * —,
v. n. Overgeven, Brake's.
Spewiness, s. plaats., Vochtigheid, Dons pigheid, yr.
Spewing, s. Shuwen , o.
Spewy,, adj. Vochtig.
to Sphacelate , v. a. Het koud vuur veroorziiken. * — , v. 11. Het koud vests
krijgen.
Spuacelus, s. Komi vuur, o.
Sphagnum , s. Veenmos , o.
Sphene , s. Wig, y r. *— , Titaniet, tn.
Sphenoid, adj. Wigvormig.
Sphere, s. Sfeer,, yr. * — , Cmloop, m.,
Loopbaan , y r. * , Begoi p , Bei eik ,
o., Kring , binnen welken zich iernands
vatbaarheid bepaalt , Steer, yr. ;
That is out of your—, Dot is Graven
Uwe sfeer.
to Sphere, v. a. In eene sfeer plaatsen.
* —, Eene rondo gedaante geven.
Spheric, Spherca , , adj. Spherica , ly ,
adv.) Rood , on ormig. * —, R ,nd ,
Betrekkelijk de loopkringen der pia,/ eten.
Sphericalness, Sphericity, s. Klootvormigheld, yr.
Sphelics, a. pl. S/eerkennis, yr.
Spheroid, s. in de tneetk. , Langwerpig
ligchaam, o. , Spheoade , yr.
Spheroidal, adj. De gedaante corer sphe.
rade hebbende.
Splierule, s. Balletje , Sfeertje , o.
Sphery , adj. SLIAKP., *MILTON zie
Spherical.

Sphincter, s. Sluitspier, vr.
Sphinx, s. zeker gedrogt , Sphinx , yr.
* —, zie Hawk-moth.
Sphagid, s., zie Aa uchreous clay.
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Spial, S. BACON, zie Spy.
Spica,e, adj. Geaard.
Sp ; ce, s. Specetij, Kruideril, vr. *
Zweem, m., Gelijkenis, vr.
to Spice, v. a. K;uiden, Met specerijen
toebereiden.
Spicer, s. Specerijhandelaar, tn.
Spicery, s. Specerijen , yr. meerv. * —,
Specerijpakhuic, o.
Spick-and-span, adj. Spiksplinternieuw.
Spicknel, s. een krvid, Dille , yr.
Spicosity, s. ongebruik., Puntighei
Scherpheid (ale van korenaren). * — ,
1,-Polheid van aren, yr.
Spiculae, s. pl. ilartjes , o. rneerv.
to Spiculate , v. a. Puntig maken.
Spicy , adj. Specerijen voortbrengende.
Specerij achtig, Kruidig.
Spider, s. Spin, vr.
Spidercatcher, s. een vcgeltje, SI)innenvanger , m.
Spiderlike, adj. Spinnekobachtig.
Spidershanked, adj. Spillebeenig,
Spiderweb, s. Spinneweb, o.
Spider-whelk, s. een zeedier,Spinnekop,vr.
Spiderwort, s. Spinnekruid, 0.
Spigot, s. Tap (in een vat), m.
Spike , s. Korenaar, y r. * , Lange
izeren of houten nagel, In. * — , eene
soort van lavendel , Spsjk. *—,Loot,vr.
to Spike, v. a. Met lange pinnen of spit:
kers vast waken. * , Met lange pinnen of spijkers bezetten. * — , Scher p
waken, Punters,*—,(eenstukgeschut)
Vernagelen.
Spiked, adj., zie Spicre.
Spikelet , s. Aartje, o.
Spikenard, s. cent plant, Nardus. * —,
AT4rdusolie * . Spukbalsem, m.
Spiky, adj. Punt g.
Spill , s. Spaantje, Nageltie, Pinnetje.
* —, Staafie. * , veroud., Klein geschenk in geld. * — , weleer, Stukje
papier, 0., Smpper, m.
to Spill , v. a. Storten. *
Spillen,
Verkwisten. *
, v. n. Verkwistend
zijn. * — , Storten, Door storten vet.toren gaan.
(yr.
Spiller, s. Storter,, *—,Hengelrnede,
Spilt, pret. & part. gemeenz., zie to Spill,
Spilt, adj. SPENSER , zie Sprinkled.
Spilth, S. SIIAKSP., Iletgene gestort of
verspild is.
to Spin. irr. v. a. Spinnen. * Rekken, Uithalcn , Verlengen ; to - OUT,
a.) Uitspinnen ; b.) Verlengen. * —,
Langzaam voortbrengen. —, van een'

tol, 2etten , In eene draaijentle hove.
ging brengen. * v. n. Spinnen. *—,
In dunne straaltjes loopen, * , Ronddraaijen ; I.) CO - ABOUT , Rontldraaifen 2.) to - OUT OF Stroomen of
Gudsen uit ; 3.) to - ROUND , Roaddraaijen.
Spinach , Spillage, s. eene pl,nt, Spinazie, yr.
Spinal, adj. Tot de ruggegraat beh,orende; — marrow . Ruggemerg , o.; —
sinew, Ruggemecgszentrw,, yr.
Spindle , s. Spil , Klaauwier i aan een
spinnewiel), tn. en o. * Spil , yr.
to Spindle, v. 11. Lang en dun opsciiieten , Spiebtig opgroeijen.
Spindle-legs, zie Spindle-shanks.
Spindle-s p anked, adj. Met spillebeenen.
Spindle shanks, s. pi. S4illel;eenen, o.
rneery . *—, s. sing. Spillebe,n, in. en yr.
Spindle-shaped , aaj. Spilvo,m4.
Spindle-tree, s. Siilbootn,
Spine , s. Ruggegraat, vs. * , Doorn,
Doren, tn.
Spinel, s. naam van zeker mineraal ,
Spine!, In.
Spinescent, adj. Hard en dorenachtig
wot dende.
Spinet, s. SPENSER , Boschje, o.
Spinet, s. soort van klavier, Spinet, o.
Spinet-hammer, S. Stemhamer,
Spintferous, adj. Doornen dragend.
Spink, s. Pink, m.
Spinner, s. Spinner, tn., Spinster, yr.
* —, zekere langbeenige spinnekop, Tuia spin ? yr.
Spinning, s. Spinnen, o.
Spinning-jenny , s. Spinma qzine, vr.
Spinning-wheel, s- Spinnewiel , o.
Spinny,, adj. ongebruik., Spillig, Dun.
Spinositv , s. Doornigheid. * —, Neteligheld, Moeijeltikheld, vr.
Spiuous, adj. Doornig.
Spinozism, s. LeerstelIsei van Spinoza,
Spin,ozismus , o.
Spinster , s. Spinster. * — , in de regtsgel., Jonkvrouw, Jonge dochter, Ongehuwde, vr.
Spinstry, S. MILTON, Spinnerij, yr.
Spiny, adj. Doot nig. *
, 1Vetelig ,
Spiracle, s. Luchtgat, o., Porie, v'.
Spiral, adj. (Spirally, adv.)Schroefwijze,
Spiraal.
Spiration , S. BARROW, Ademing , vs.
Spire , s. Kromme lijn, Viecht , Lok, (in
het algem. alles , dat ineen gevlochten
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is, )vr.*—, lets dat spits teeloopt , ale: Kegel, m., Pit-amide, Naald, vr., Toren,
m. * , Punt, Spits van lets, bijz.
Torenspits yr.
to Spire, v. n. Spits opschieten; to UP , Opschieten (van planten).
to Spire, v. n. ongebruik., Ademen.
Spired, adj. Eene spits hebbende, Spits.
Spirit, s. Adem, Wind, m., Lucht, yr.
*—, Geese, m., Onstoffelijk wezen, o.
!.* Ziel (van den mensch), y r. *—,
Geest, m. Verschijning. * ,GemoedsGeest, tn., Visor,
gesteldheM, vr. *
o., IJver, Need, m. *
Geest,
Genie, o. *
Gesteldheid, vr., "lard.
*— , Geest, m., Verstandelijke vermo*—, Gevoelen, B egrip,
gene, o.
o. liver, Drift, Vurigheid,
Vrolij.leheid , Vlugheid, yr. *—, Grow
geese, Man van schranderheid, m. ,
Genie, o. *—, Geest, (V ital)spirits,
Levensgeesten ,im.meerv.; ook Stemming
(der ziel), y r.; to Be in spirits, Opgeruimd zijn ; In high spirits, In good
spirits, Opgeruimd, Vrolijk ; In low
spirits, In bad spirits, Neérsiagtig ,
Treurig; to Recover one's spirits,Weder bifkomen, Weir tot zich zelven komen ; to Put into spirits, Bemoedigen.
,
* —, het beste van lets, Geese. *
Geest m., Ontbrandbaar vocht, o.
to Spirit, v. a. Aanmoedigen, Bemoecligen, ilan y uren. *—,Weglokken,Verlesden ; I.) to — AWAY, a.)fregiokken;
b.) Rooven (kindet en ); 2.) to - UP,
Aanmoedigen, Opvrolijken.
Spiritedly, adv. HOLDER, Door den adem.
Spirited, adj. (Spiritedly, adv.) Levendig, Vurig.
Spiritedness, s. Gemoedsgesteldheid, vr.
Spiritful, adj. (Spiritfully, adv.)Levendig, Vurig. (yr.
Spiritfulness, s. Levendigheid, Vut igheid,
Spiriting, s. SHAKSP., Wes k van geesten, o.
Spiritless, adj. Ademloos. *
Nedrslagtig, Moedeloos , Geesteloos.
Spiritlessly, adv. Moedeloos.
Spiritlessness, s. Geesteloosheid.*—,111oedeloosheid, Negrslagtigheid, vr.
Spiritous , adj. Verfijnd , Gezuiverd. *—,
Vlug, Vurig; zie ook Spirituous.
Spiritousness, s. Vurigheid , yr.
Spiritual, adj. Onctopiijk , GeestelÜk.
*
, Geesteiijk , Godyruchtig.
,
Geesteliyk, KerkelÜk.
Spiritualist, s. Spiritualist, (in tegenst.
,van naturalist,) m.

Spirituality, a. 0).,llgchamelijkheid.
Geestelijke handel,n, Godyruchtigheid,
yr. *— Hetgene temand als gees,elifke
toekomt , van daar: Sfiritualities, pl.
Inkomsten van eenengeestelijke, y r. tars'.
to Spiritualize , v. a. In geese verandet en,
Tot geese overhalen. , Geestelijk
ntaleLn.
Spiritually, adv., zie Spiritual.
Spiritualty, s. SHAKSP., Geestelifkheid,
y r., Geesteliiken, tn. meerv.
Spirituosicy, s. ongebruik., zie Spirituousness.
Spirituous, adj. Geestig, Geestrijk,
vendig , Mug. *
, Geestrijk , Gee.st
beyattende ; — liquors, Geestriyke vochten of dranken. Aura. Spiritous liquors
ware misschien
hoewel het zeiden
v:torkomt.
SFirituou,ness, s. GeestrtYkheid, Leven.
digheid , yr.
to Spirt, v. n. Uitspringen, Uitspuiten
(met herhaalde stralen). v. a.Utispuiten; to — UP Opspuiten.
Spirt , s. Straal.
Ifver, m. Inspanning, yr.
to Spirtle, v. a. Spatten. *—, Rondwerpen , Verstrooijen.
Spiry, adj. ills eons 'piramide Spits,
Puntig. * listen gewonden,Gekron'
keld.
Spiss, adj. Dik, Vast , Digt.
Spis,ated, adj. Verdikt.
Spissitude , s. Dikte, yr.
Spit , s. Spit, Braadspit. * diepte,
welke men in eens met eene spade maakt ,
Silt, o.
to Spit, v. a. Speten. *
Spitten ,
Doorsteken.
to Spit, ire. v. a. Spuwen, Spugen; I.)
CO - FORTH , Uitspuwen • 2.) to-OUT,
Uitspuwen. * v. n. Spuwen ; I.) to
- AT, Spawen naar, Aanspuwen; 2.)
to — IN, Spuwen in; 2.) to —ON, UPON, Spuwen op.
Spit, s., zie Spittle en Spaddle.
Spital, s. verbast. van Hospital, veroud.
of gerneen, Hospitaal, Gasthuis, o. *—,
vcroud.,Lazaret,Leprozenhuis, o.Aanm.
Dit wooed wordt zelden anders gebruikt
dan in : Spital-sermon , Gasthuispreek ;
pros. Rob not the spital; en in Spitalfields, naam van een district van Louden.
to Spi,chcock , v. a. (aal) In de lengto
open snifden en braden.
Spitchcock, s. Gebraden aal , m. ,zie
Spitchcock.
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Spite , s. Split , Yr., Ned, Haat,Wrok,
tn. ; In — of, In spilt van, Ondanks ,
In weerwil van.
to Spire , v. a. Kwellen , Tergen. * —,
Beleedigen, Toornig maken, Ergeren ;
i.) Spited AT, Gee, gerd ofGebelgd over;
2.) Spited WITH, Verbitterd door.
Spiteful, adj. (Spitefully, adv.) Spijtig,
Boosaardig.
Spitefulness, s. Spiftigheid, Boosaardigheld, yr.
Spitten, part. veroud., zie to Spit.
Spitted, adj. Uitgeschoten.
Spitler, s. Tweelarig hers, o.
Spittle, s. Spog, Speeksel , o.
Spittle, s. veroud. of plaatsel., Armenheals, Aalmoezen:ershuis, Godshuis , o.
Spitvenom, s. U;a-gespulvd venifn ofvergtf, o.
Splanchnulogy, s. Beschrijving der ingewanden 5vr.
to Splash, v. a. Zeer bespatter. * —, v.
n. Plassen.
Splash, s. Spat, y r.* —, Geplas , o.
Splashy, adj. Modderig.
to Splay, v. a. Het schouderbeen (van
een paard) ontwrichten of breken. (tn.
Splayfoot , s. Naar binnen gekeerde voet,
Splayfooted, adj. Net de voeten naar
binnen.
Splay mouth, s. Opgesperde of 0pgespalkte
mond, m.
Spleen, s. Mile, yr. * — , Toorn, JVrok,
ns., Kwaadwilligheid, y r. *—, Plotse.
tinge aanval van toorn , m., Kwade bui.
*—,Niltzucht, Droefgeestigheid, Spleen,
y r., Vapeurs , vr. tracery.
Spleened, adj. Van de milt beroofd.
Spleenful, adj. Toornig, Boos. *—, Zwaarmoedig.
Spleenless , adj. Goedaardig, Vriendelijk.
Spleenwort, s. eene plant, 11111tkruid, o.
Spleeny, adj. Ifliltzuchtig, Grillig, Gemelijk , Toornig.
Splendent, adj. Glansritle.
Splendid, adj. (Splendidly, adv.) Luisterrijk , Prachtig, Schitterend.
Splendor, s. Glans. * —, Luister, m,,
Pracht, yr.
Splendrous, adj. DRAYTON , Glansrilk.
Splenetic, adj. Niltzuchtig, Grillig,
Knorrig * —, s. Hypochondrist, tis.
Splenetical , adj., zie Splenetic.
Splenic, adj. Van de milt.
Splenish, adj. DRAYTON , Alittzuchtig ,
Knorrig.
Splenitive, adj. SHAKSP., Heet , Vurig.

SPLE
Splent, s. bil paarden , Spat, y r., Orerbeen , o.
to Splice, v. a. twee touwen zonder
knoop Vereenigen, Splitsen ; fig. Pereenigen.
Splice , s. Splitsing; fig. Vereenrging,yr.
Splint , s. Splinter , 111. * - , bij wondh.
Spalk , yr.
to Splint, v. a. Spalken, Met spalken
zetten. 4' —, SPlijten.
Splinter, s. Splinter, an.
to Splinter, v. a. zie to Sp l int. * -, v.
n. Breken, Splintei en , Alschilferen.
to Split, irr. v. a. Sfill'j ten, K./oven,
Scheuren. " — , Verdeelen, Scheiden.
* —, Verbrijzelen. * —, Tweedragt verweleken tusschen , In de war helpers; 1.)
to — INTO, a.) Splijten in; b.) Verdeelen in; 2.) so--a face T9 ribbons,
Een gezigt in Harden snilden; 3.) to WITH , als : to — one's sides or one's
self WITH laughing, .Zich to bersten
lagchen. * — , v. n. Bersten ,Schetiren.
* —, Verpletteren , ,Verbt ifze I en ; I.)
to — ASUNDER, Vaneen spliften, Bersten ; 2.) to—BY, Splijten door ; 3.) co
- INTO, a.) Splijten tot ; b.)Zichverdeelen in; 4.) to - WITH laughing,
Zich to bersten lagchen.
Split-cause, s. Aavokaat , tn.
Split-crow, s. Dubbele adetaar, m.
Splitfig, s. Kruidenier,, m.
Split-ring , s. Ge.,pleten ring , m.
Splitter, s. Klover, in,
Splutter, s. gemeen , zie Sputter. *—,
Leven, Geraas, o.
to Splutter, v. n. Verwatd of Haastig
cps eken.
Spodomancy, s. Waarzeggen nit ascii , e.
Spodumene, s. , zie Prismatic triphane
spar.
to Spoil, v. a. Rooven, Plunderen, Buit
maken. * —,Uitplunderen." —, Bederyen, Verwoesten ; a.) to -- BY , Beder.
y en door; 2.) to — OF, Eerooven van.
"— , v. n. Rooven, Plunderen. * —,
Bederven, Bedotven worden.
Spoil, s. Roof, Buit, tn. * —, Beder.
ving. * — , Afgeworpen huid (eener
slang) , yr.
Spoiler, s. Roover. * —, Bederver, m.
Spoilful, adj. Roofzuchtig.
Spoke, s. Sleek , y aneen rad), yr.
Spoke , pret. , zie to Speak.
Spoken, part., zie to Speak.
Spokeshave, s. Blokschaaf, yr.
Spokesman, s. Voorspraak, y r., Spreker,m.

SPOL
to Spoliate, v. a. Plunderen, Verwoesten.
Spoliation, s. Plundering, Verwoesting,vr.
Spondaic, adj. Van of Alt spondeen.
Spondee, s. bij dicht., voet van twee lange lettetgrepen, Spondeus, m.
Spondyl, s. Wervelbeen , o.
Sponge, s. Spons, Spongie, yr.
to Sponge , v. a. Afvegen met eene spent,
Sponsen,Schoon maken. * —, Door list
berooven; t.) to — one Of Iemand door
list lets afpersen; 2. ) to — OUT ,
schen. * — , v. n. Inzuigen. * —,Tafelschuirnen.
Sponger, s. Tafelschuimer, lemand, die
van anderen leeft , m.
Sponginess, s. Sponsachtigheid, yr.
Sponging house, s. gey angenis, waar
schuldenaars warden bewaard , tot loon
eene bepaaldeplaats is aangewezen , Gijzeling , yr.
Spongious, adj. Sponsachtig.
Spongy, adj. S,Ansachtig. * — , Nat,
Doortrokken, Geweekt.
Spunk, s. Zwam, y r., zie Spunk.
Spousal, adj. van een huwelük , Echtelijk.
Sponsion , s. Borgtogt , m.
Doorgetuige , 701.
Sponsor, s. Borg. *
Spontaneity, s. Vrijwilligheid 5 yr.
Spontaneous, adj. (Spontaneo,isly, adv.)
Vrijwillig , Ongedwongen, Uit eigen
weging. * —, Van zelfontstaande,Wild
groeijend, 1171/d.
Spontaneousness, s. Vrijwilligheid, yr.
Spontoon , s. halve piek, Sponton , m.
Spool, s.Spoel, (om garen op to winden,)
Garenklosje , o.
to Spoon, v. n. Snel voortgaan.
to Spoon, v. n. Een schip baj onstuimig
weir voor den wind laten varen , Lenzen.
Spoon , s. Lepel , tn.
Spoonbill , s. zekere vogel, Lepelaar,, in.
Lepelgans, vr.
, bij geSpoonful, s. Lepel-vol, m. *
Kleine hoeneesk., Halve once. *
veelheid yacht , yr.
Spoonhand , s. Regterhand, yr.
Spoonmeat, a. Lepelkost, m., Lepelspijs, yr.
Spoonshell, s. Strandmossel, yr.
Spoon wort , s. zeker kruid , Lep elblad, o.
Sporadical, adj. van eene ziekte , die,
in eenig jaargetfide , sommige personen
aansteekt , Sporadisch.
Sport, s. Spel, Vermaak , o., Vrolijkheld. * Scherts , Kortcwill y r. ; so
Make — with one, Ietnand voor den gek
Speeltuig , o. ,Speelpop, yr.,
houden. *
Ligt iverk , Spelen ,
Speelbal tn. *

Sport
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Spel. * , lagtv ermaak , Veldvermaak,
o. , als Vogels vangen , jagen
schen, enz.
to Sport, v. a. Vermaken ; 1.) to —one's
self AGAINST, Zich yermaken ten koste
van; 2.) to — one's self IN , Zich vermaken met, Juichen in ; 3.) to — one's
self WITH , Zich verlustigen met. *
Door sAel voorstellen, Spelen. * , v.
n. Spelen, Dartelen , Kortswijlen; I. )
CO - ALONG Spelen tangs, over ; 2.)
to — AT a play, Zich met een spel
dig houden ; 3.; to — WITH , a.) Spelen
of Benzelen net; b.) Poor den gek houden.
Sportful, adj. ( Sportfully, adv.) Dartel , Vtolijk. *— ,Uit scherts, Poor de
gt ap gedaan.
Sportfulness, s. Dartellzeid,Vrollikheid,vr.
Sportingly, a.,1 v. Uit scherts.
Sportive , adj. Davie/end, S pelend,Vroliik.
Sportiveness,s. Vrolijkheid,DarteMeid,vr.
Sportless, adj. Trenrig.
Sportsman, s. Die zi eh aan het jagt- of
veldvermaak o y ergeeft , Jager m.
Sportulary, adj. bish. HALL, Van aalmoezen.
Sportule, s. Klein geschenk o. , Kleine
gift, 4alrnoes , yr.
Spot, s. Vlak , Vlek. * , Schandvlek ,
Schande, y r. * —, Plekje gronds o.*—,
Plaits , y r.; Upon the , Dadelijk,
Op staande voet.
to Spot, v. a. Bevlekken , Vlekken
ken op ... * —, Bespikkelen ( tot
sieraad). * —,B evlekken, Schandvlekken.
Spotless , adj. Zonder vlakken , Zindelifk.
* — , Onbevlekt Vlekkeloos.
Spotlessness , s. Vlekkeloosheid, yr.
Spotter, s. Vlakker. * —, Die besprenkelt.
Beylekleer , m.
Spottiness , s. Plekkigheid,
Spotty, adj. Vol viakken of vlekken ,
Plekkig.
Spousage, s. Trouwen, o.
Spousal, adj. Echtelijk."—, s. Huwelijk,
o. * , B ruiloft , yr. * , B ruiloftslied, o.
Spouse, s. Echtgenoot, tn. en yr.
to Spouse , v. V. SPENSER, MILTON, Trottwen, z ie to Espouse.
Spouseless, adj. Ongehuwd, Zonder echtgenoot.
Spout, s. Goat, vr.,1VIond, m. of Tuit,
(waaruit eenig vocht loopt ,) y r. *—,
water, dat in eene groote hoeveelheid
nedery alt, ale: Stortregen Waterval,
Moos, yr.
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to Spout, v. a. Uitspuiten, Uitstorten;
to - AGAINST , Spu y ten tegen. * , gemeenz., Deciameren(em zich te oefenen).
*— , v. n. Uitloopen, Uitspringen,Uitspuiten; I.) to —OUT OF, Sim' ten nit;
a.) to — UP (OUT OF ), Omhoog spuiten (nit.)
Spouter, s. Declamateur,, Redenaar (om
zich te oefenen), m.
Spout-hole , s. Gat-, waardoor een walvisch
het water uitspuit, o.
Spouting-club, s. Liefhebberijtooneel , o.
Sprag , adj. SHAKSP. zie Sprightly.
to Sprain , v. a. Verrekken , Verse, ikken,
Verstuiken Verstuiten.
Verstuiking, yr.
'
Sprain, s. Verrekking,
Spraints s. p1. Otterdrek , m.
to
Spring.
Aanm. Het
Sprang, Prot. , zie
begint te verouderen.
Sprat, s. soort van visch, Sprot, yr.
Spratbarley , s. Baardgarst, yr.
to Sprawl, v. n. Spartelen, Worstelen
Zich wringen ; to — ON the ground, Zich
op den grond wringen.
Spray , s. Eindje van eenen tak ,Takfe, o.
Spray, s. Schuim (der zee), o.
to Spread, irr. v. a. Spreiden, Uitspreiden. * Bespreiden. * Dekken,
Bedekken. *Uitbreiden, UitstrekVerb'reiden, Bekend tnaken.
ken. *
Uitwerpen, Van zich geven, Om
*
zich verspreiden ; ) to - ABROAD,
Verspreiden , Wereldkundig maken ; 2.)
tO - INTO, Pletten tot ; 3.) tO - ON ,
Sp reiden op; 4.) to — OUT Uitspreiden,
Uitleggen,Uitpakken, Gereed' leggen (surgical instruments); 5.) to — ovE a , a.)
Uitbreiden over; b.) Bedekken (met,
WITH); 6.) to Be spread OVER WITH, Bedekt zip; met. *—, v. n. Zich uiispreiden
of verbreiden; I.) to - ABROAD , Zich
verspreiden; 2.) to — FORTH INTO, Zich
uitbreiden tot ; 3.) to — OVER a.) Zich
riitbreiden over, Zich verspreiden over,
door; b.) Bedekken.
Spread, s. Uitgestrektheid, Verte. *—
Uitgebreidheid, vr.
Spreader, s. Verspreider,, Verbreider,,m.
Spreading, s. Uitbreiding, vr.
Sprent , part. veroud., zie Sprinkled.
Sprig, s. Takfe, o.
Sprig-chrysral, s. Bergkristal, 0Spriggy,, adj. Vol takjes.
Spright, s. Levensgeect , m. Aanm. Zie
ten aanzien van andere beter Sprite.
Surightful ; adj. (Sprightfully, adv.)
Prolific Levendig.

SPill
Sprightfulness, s. Vrolijkheid , Levendigheld , yr.
Sprigtless , adj. Dof, Geesteloos.
Sprightliness, s. Vrolijkheid, Levendigheld, yr.
Sprightly, adj. Vrolijk.
to Spring, irr. v. n. Uitschieten, Opkomen ,Opspruiten. *—,Beginnen te groeilen , Spruiten. * Voortkomen, Ontspringen , Ontstaan. * —,Springen ; I. )
to — APART , Uit elkander springers; 2. )
to — AT , Springen naar ; 3.) to BACK , Terug springer; 4.) --- FORTH,
a.) Te voorschijn springen,Voor den dag
komen; b.)Uitspruiten , Uitloopen, Veer
den dag komen, Te voorschijn komen ;
5.) tO - FORWARD , Voorwaarts springen ; 6.) to — FROM, a.) Springers van,
nit; b.)Voortkomen van, nit, Voortsprniten tit; 7.) to — INTO, a.) Springers
in; b.) to —INTO birth, Ontstaan ; 8.)
to — oN , a.) Voortspringen ; b.) Springen op ; g.) to — OUT, Uitspringen ; to
- OUT IN, Springen in; to— OUT or ,
Voortkomen of Voortspruiten nit; 10.) tO
- UP , a. ) Opspringen, In de hoogte springen; b.) Plotseling opkomen; A light
breeze sprung UP FROM the northward,
Een ligt wi,dje kwam op nit het nearden ; c.) Opgaan , Opschieten; d.) to
- UP TO life, Opspruiten; s. ) — UPON,
Springen op; I2. ) to THROUGH , a.)
Springers door ; b.) Schieten door ; 13. )
tO -TO , a.) Springers naar; b.) to TO light, Ilan het licht komen, Voorden
dag komen. *— , v. a. (wild) Onjagen.
Snel voortbrengen. * —, Doers op(eene mijn) Doers sprinspringers. *
gen. * —, Over of Voorbijspringen. *—,
.Eensklaps krijgen, als to - a leak, Een
lek krojgen.
Veer, SpringSpring, s. Lente. *
Vegrkracht.*—, Gee“.drift,
veer. *
yr., Vuur,, o., Kracht,vr.*—,Sprong,
Bron, Fonrein.
m. * —, Lek, o. *
* , Bran, Hulpbren , yr. *— , Oar.'
0 orsp rong, m.,
sprong, m., Begin, o. *
zie
, jongeling
Oorzaak , yr.
Springal. *— , Hand, y r., Schoudet.
scheepsw., Spring, tn.
*
Springal, s. SPENSER, jongeling, m.
Springarbour, s. Spil , waarom de veer
in an horlogie loop:, yr.
Springbarley, s. Lentegarst, Zotnergarst , yr.
Springbarrel , s. Rolgordijn (van ems
koets), yr.
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Sprit, s. Spruit, y r. *
scheepsw. ,
Springbock, s. Springbok, as.
Spriet, m.
Springbok , s. Veérgrendel , m.
Springbox , s. Trommel (in een hotlo- Sprite, s. Geest, tn.
Spriteful, zie Sprightful.
gie), vr.
Spritely, zie Sprightly.
Springchape, s. Beugel eerier veer, m.
Spritsail , s. Sprietzeil, o.
Springdividers , s. pi. Wcirpasser, m.
Springe, s. Springval, y r., Knip, (met eene Sprong, pret. veroud., zie to Spring.
veer, omvogcls enz. to vangen, )Strik, tn. to Sprout, v. n. Spruiten, Uitloopen,
Groeijen; to — FORTH, ON, Voortpsruito Springe, v. a. In strikken vangen,
ten.
Strikken.
Springer, s. Een , die wild opjaagt , Drfj- } Sprout, s. Spruit, yr. *—, pl. Sprouts,
Spruitjes (van kool), o. meerv.
ver, m. *
Plant, Spruit , vr. * —,
Spruce, adj. Net ,Opgepronkt, Zindelijk.
rager,, Draagsteen,
to Spruce, v. a. Opdritlen , Opschikken.
Spring - forelock, s. Spleetveér, yr.
*
v. n. Zich gemaakt kleeden.
Springfunnel, s. Trechter,
Spruce, s. soort van den.
Springgrass, s. Reukgras, o.
Sprucebeer, s. jodenbier, o.
Springgun, s. Zetgeweer, o.
Springhalt , s. zeket e verlamming bij paar- Spruceleather, s. Pruisisch leer, o.
Sprucely, adv., zie Spruce.
den, Hanespat , yr.
Spruceness, s. Zindelijkheid, GemaaktSpringhead, s. Spreng, Bron, vr.
held (in kleeding), yr.
Springhook , s. Karabijnhaak , m.
Springiness, s. Veerkracht , yr.
Sprue , s. Schuim, dat in zekere ziekten
Springing , s. Ge oei Wasdom , m. *
in den mond ontstaat. * Schuim (vast
metalen), o.
Begin van een' boog, o.
Springlatch, s. Klink met eene veer , yr., Sprung, pret. & part., zie to Spring.
Knip , m.
to Sprunt, n. veroud., zie to Spring.
Spring - lock, s. Springslot, o.
Sprunt, adj. veroud., Groeijetzd, Sterk.
Springquarter, s. Tied der langste da- * —, s. veroud., long en sterk menseh.
*
Sprong, m.
gen , m.
Springrazor,,s. Scheermes met eene veer, o. Spruntly, adj. B. jossoN, Jeugdig. *—,
Net.
Springsaw , s. Beugelzaag , yr.
Springsnuffers, s. pl. Snuitet met eene veer, Spry, adj. plaatsel. 5 Levendig , Plug.
Spud, s. ongebruik. 5 Kort mes, o. , Stomp;
Patentsnuiter, m.
tn. *— , een klein kort ding ,KabouterSpringsteel, s. Elastiek staal, o.
mannetje , Dreumesje, o., Stomp, tn.
Springsteelyard, s. Veirunster,, o.
Springtail, s. Aardvloo, vr.
Spuller, s. Persoon , die zorgen moet, dat
Springtime, s. Springvloed , m.
het garen goed gesponnen wordt,
Springtime, s. Lentetijd , m.
Spume, s. Schuim, o.
to Spume, v. n. Schuimen.
Springtool, s. Veérspanner,, tn.
Spring - tree - bar, s. aan een
Touw- Spumescence ,s. Schuimiglzeid.
f knuppel , m.
ming , yr.
Springwater, s. Bronwater, Welwa tee, o. Spumous, Spumy, adj. Schuimig, Vol
Springy, adj. Peerkrachtig. * —, Vol schuim.
bronnen.
Spun, pret. & part., zie to Spin.
to Sprinkle, v. a. Strooijen, Sprengen. to Spunge , zie to Sponge.
* Sprenkelen. * —, Besprenkelen, Spungy,, zie Spongy.
Bestrooijen ; a.) to — oN , Strooijen of Sputa - hay , s. Gesponnen hoof, o.
Sprenkelen op 2.) to — OVER , Bespren- Spunk, s. Verrot bout, o. * Zwam,
kelen , Bestrooffen; 3.) to- TOWARD, yr.; fig. gemeen,Prikkelbaarheid,vr.,
Strooijen near; 4.) to -- WITH, Be- Prikkelbaar gestel , o.
strooijen of Besprenkelen met. *
v. n. Spur, s. Spoor (van eenen rider en van
eenen haan). * —, Aanzetting, "fanSprenkelen.
Sprinkler, s. Die sprenkelt.
sporing , y r. *—, Prikkel , en.; to Be
5 In grooten haast zijn.
Sprinkling, s. Sprenkelen, enz. *
upon the
to Spur, v. a. (een petard )De sporen ge.
Weinigje , o.
thl Sprit , v. a. Deen spruiten.*
v. n. yen. * —, Aansporen, Aanzetten, *—,
Voortdriiven; a.) to — ON, a.) AnnSpruiten.

844
SPUR;
sporen, Zanzatten , Aandrijven; b,)
Aandrtngen; 2.) CO - TO, Aanzetten tot. * v. n. Met spoed reizen.
• —, Veortdrifieen.
to Spurgall, v. a. Met de sporen wonder.
Spurgall, s. Spoorwond, yr.
Spurgalled, adj. Met de sporen gekwetst.
Spurge, s. Springkruid, o., Spurrie, yr.
Spurge-flax, s. eene plant , Kelderhals, m.
Spurge-laurel, s. Kelderhals met aanbkvende bladen, m.
Spurge-olive, s. een heester.
Spurge-root, Spurriewortel, m.
Spurge-wort, s. Zwaardlelie , vr.
Spurging, s. B. JoNsoN , ..11urgatie , yr.
Spurious, adj. Vervalscht, Valsce , Onecht. *
Onecht, Buiten den echt
geboren.
Spuriousness, a. Onechtheid, yr.
Spurling, s. Spiertng, m.
co Spurn , v. a. Schoppen. * — , Met verachting van -zich stooten; I spurtp,:d. her
FROM in e , Ik stiet haar van mfi *
Vetachten, Met verachting.behandelen.
*— , v. is. Tegenstand bleden.
Schoppen, 4chteruit slaan; a.) to
2.)
—AGINST,Zichankteg;
to - AT Met verachting afwtjzen,Verachten.
Spurn, s. Sckop ,tn,* „ Verachting, yr.
Spurner, s. Die schopt,veracht,versmaadt.
Spurney, s., zie Spurry.
Spurrer,, s. Die sporen gebruikt.
Spurrier, s. Sporenmaker, nz.
Spur-royal, s. naam eener oude goudmunt.
Spurry, s. zeker kruid, Spurrie, yr. *—,
Rood zandkruid, o.
to Spurt, zie to Spirt.
Spurway, s. Riepad, a., Rifiveg (voor
paarden in tegenstelling van eenen, weg,
y our wagens), m.
Spucation , s. Spuwing , yr.
Spucative, adj. Teel spuwend.
to Sputter, v. I). Spaiten ; to - AT 00e.,
Hevig uitvaren tegen iemand, (als iemand, die den mond vol speekcel beef:,
dat hem er onder het -spreken nit spas).
v. a. Uitspatten, Uitwerten ; fig,
Haastig uiten ; to — OUT, Uitbraken.
Sputter, s. Speeksel of Spog , dat iemand
nit den mond vliegt, o.
Spucterer, s. Rabbelaar, lemand, Wien
under het sprekea het speeksel nit den
mond vliegt , m.
Spy, s. Spion,Bespieder , Verspieder,,m.
to Spy, v. a. Bespieden. * Ontdekken, Besteuren; to---OUT, a. )Ver:spie-
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den ; b.) Ontdekken. * , v. n. Spieden.
Naauwkeurig zoeken; to — INTO, Nasporen.
Spyboat , s. ildvijsjagt, o.
Spyglass, s. Kijker, Verrekijker, m.
Squab, adj. Kwabbig, Dik en vet, Lamp.
* —, Pas uitgebroeid , Kaal. * —, adv.
Met ten' kwak. *
s. Dik kussen „o.
* —, soort van sofa.
to Squab, v. n. Met eenen kwak nedervalien , Vallen dat hat kwakt.
Squabbish, adj. Lump, Dik en vet.
to Squabble, v. n. Kibbelen , Krakeelen,
Twisten.
Squabble, s. Twist, m., Gekibbel „ o.,
Kibbelarij, yr.
Squabbler, s. Krakeeler,, Twister, 1ribbelaar,, m.
Squabby, adj. zie Squabbish.
Squabpie , s.pavteiYan zger jonge duiven,
Jenge.duivenpastei, yr.
Squad, s. Klein detachement ,o.,Escourte , yr.; fig. Troop, Hoop, m.
Eskaekr,,
Squadron, s. Escadron *
Smaldeel, o,
Spuadroned, adj. In escadrons of eskaders
afgedeeld.
Squalid, adj. Vail, Morsig.
Squalidity, Squalidness , s.
Morsigheid, yr.
to Squall, v. a. Gillen, Eenen gil geven.
bit zeel.,Schielieke
Squall, s. Gil. *
wind, Rukwind, Valwind, m , Bui, vr.
Schreeewer,
Die gilt, m.
Squatter, s.
Squally, adj. Windig , Onstuirnig.
SlorSqualor, s., zie Squalidness. *
digheid (nit armoede), vr,
Squamiform, adj. Schuhvormig.
Squamigerous, adj. Sch,ubben dragende
Geschubd.
Squamous , adj. Geschubd , Met schubben,
Schubbig.
Squamousness , s. Schubbigheid yr.
to Squander, v. a. Verspiilen , Verkwit•
ten ,I,Vegsmijten.*—, weleer, Verstrooijen; a.) to — ApocTI. , Allerwegen
verkwisten, (d. i. in ruime mate mededeelen); 2.) 10 - ABROAD , Naar button
's lands verstrooijen; a.) to — AWAY ,
Verkwisten.
Squanderer, s. Verkwister, tn.
Square , adj. Regthoekig, Pierkant.*-- ,
root, Vierkante worin de meetk.:
Overeenkamstig,
tel, tn.*
Hoekig. *
Sterk , Gezet. *— EerGelijk. *
s. Varkant, Kwaliek. , Opregt.
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draat. * , (Vierkant) plein (met hui- * , Kort en dik , Ineengedrongen. *—,
zen daarom heen), o. * —, Inhoud van s. Hzirking , y r. Kwak, Val, m.*—,
eenen hoek. * — , Winkelhaak. * —, Re- Tinspaath , 0.
gel , tn. , Regelmatigheid Event-641g- Squatter , s. Landontginner,
held. *
Betide in het vierkant ge- Squaw , s. bij sommige Amerile. stammen,
schaard , y r., Carre. * — y Kwadraat- Vrouw , vr.
getal , 0. * , zekere stand der plane- to Squeak, v. n. Gillen. *—, Schreenwen,
Spreken , Klap•
ten, zie Quartile. * —, Vier, vr. , Ge- Knarsen, Piepen. *
tal vier , o. * —,
yr. , Ge- pen (uit vrees of pijn ); I.) to — FOR ,
14:Ike voet, m. *
Overeenstemming. ,van vrees janken ; 2.) to — THROUGH,
, Opregtheid, y r. ; Squares go, Ilet Net eene pieperige sten, spreken door.
spel gaat voort ; How do squares go ? Squeak , s. Schreeuw, Gil , m.
Hoe gaat het?
to Squeal, v. u. Schreeuwen van pijn ,
to Square , v. a. Vierkant niaken. * , Aanhoudend schre uwen.
Meson , Afozeten. * —, Schikken, Vor- Squeamish, adj. (Squeamishly , adv.)
men. *— , Iaa oi de brengen, Klaren • 1.) Zwak van maag Ligt overgevend , Ligt
to--BY, a.) Regelen naar ; b.)
misselijk , zie Fastidious.
ten of Beoot deelen ;war ; 2.) to one's Squeamishness , s. Zwakheid van maag ,
self TO, ZIJi schikken naar. * — v. Misselijkheid , yr.
n. Overeen komen. * Zich to weer Squeasines2., s., zie Queasiness, Nausea.
stellen; I.) to — TO , Zich schikken Squeasy, adj. , zie Queasy , Squeamish.
naar ; 2.) to - WITH, a.) Overeen ko- to Squeeze, v. a. Drukken, Persen. *—,
men met ; b.) Geukken ; This squared Drukken, Onderdrukken, Kwellen.*
well with him, Die geltrkte hem naar Drukken, als : to — one's hand , lemand
wensch. de hand drukken ; I.) to - INTO, DrukSqnare-barley, s. Kleine garst (met vier ken in ; 2.)t0 - OUT, Uitdrukken ;3.)
rijen korrels ), yr.
to — OUT OF , Drukken uit; 4.) to —
Square-built , adj. Vierkant gebouwd.
THROUGH, Drukken door. * —, V. 0.
Square cap ,s. scueepsw. .Tapdekplaat, yr. Gedrukt worden. —, Doorgedrukt worDringen ; to —
Square-cross, s. Vierkant kruis (t), a.
den, Uitpuilen. *
Square-frames , s. pl. Schulpzaag , y r.
THROUGH, a.)Dringen door; b.)DoorSquare-kentledge , s. Vierkant ballast- dringen.
ifzer,, 0.
Squeeze, s. Drukking , Persing, yr.
Squarely, adv. 167 6 , Di enovereenkomstig . Squeezing, s.Drukken,Persen,Kneuzen, 0.
Square-nail, s. Vierkante
to Squelch, v. a., zie to Crush.
r, yr.
Squareness, s. Vierkantheid, yr.
Squelch , s. gemeen , Zware vat , m.
Square-rigged, adj, Met runs of razeilen. Squib, s. Raket , y r., Voetzoeker,, m.
*
Square-sail, s. Breifok, y r. *—, Razeil , o.
Flikkering , y r. , Straal, m. —,
Square-sterned, adj. Met teen' platten Spotterni vr. --, Net ventje , o.
spiegel,
Squill, s. eene plant , Zeeiijuin, m. *—,
Square-timber, s. Regt spent, o.
Garnaal. * — Witivischluis , yr.
Squinancy,
s. Ontsteking in de keel yr.,
Square-cue , s. fig. Ouderwetschman ,
Square-tucK , s. Platte spiegel ,
zie Quinsy.
, s.
Square-yard, s. Ra , die regthockig aan Squint, adj. Loensch, Scheel. *
den mast hangs, y r.
Schuine blik,m.*—,Scheelheid,Locnsch.
Squarrose , adj. in de plantk. , Ingesneden, held,
Ruw, Schubbig.
to Squint, v. n. Scheel zien, Lonken.
Squash, s. lets , dat zacht is en zeer ligt *
v. a. (Het oog) draaoien on; scheel
gewerkt words. * —, naam ester plant, to zien. *
Doen scheel zien.
Meloenkalebas, yr. * — , lets oil-iv , Squinteyed , adj. Scheel, Loensch. • — ,
o. , Onrijpe vrucht, yr. * —, Val, Kwak, Valsch.
tn. * — , Kneuzing , yr.
Squintifego, adj. DRYDEN, boert. , zit;
to Squash, v. a. Kneuzen , Kart drukken. Squinting.
to Squat, v. n. Op de hurken zitten. *--, Squinting, adj. Lonkend, Loensch, Scheel.
in Amerika, Zich op eens anders grond to Squiny,, v. n. SHAKSP., Scheel zien ,
nedetzetten en dien oniginnen.
Lonken.
Squat, adj. Harkend , Mgt bid den grond, Squire, s. verk. van Esquire, zie dit woord.
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SQUI
Schildknaap. *
Landedelman,
Landionker, en.
to Squire, v, a. , zie to Esquire, to
Chaperon.
Squirearchy, Squirehood, zie Squireship.
Squirely, adj. Len' squire voegende.
Squireship, s. Rang, m. of Waardigheid
van squire, vr.
Squirrel, s. Eekhorentje, o.
Squirrel-fish, s. een zeebaars , Blaauwkop ,
to Squirt, v. a. Uitspuiten, Spuiten. *_,
v. D. Klappen.
Squirt, s. Spuit,
*—, Straal, (inzonderheid nit eene Spuit,) tn.
Squirter, s. Spuiter,
to Stab, v. a. Doorsteken, Doorboren,
Wonden ; a.) to — one AT the heart,
lernands hart doorsteken ; 2.) to — one
T o the heart , lemands hart doorgrieven.
, 11. Steken ; to-AT, Steken naar.
Stab, s. Steele, m., Wonde, yr. * — 2
Slag , m.
Stabber, s. Doorstelfer. *.- - , Geheime
tnoordenaar,, m.
Stahbingly,, adv. blob. PARKER, Boosaardiglyle , Verradet
Stabiliment, s. Bevestiging,Vastheid,vr.
to St:abilicate, v. a. Vestigen, Bestendigen, Duurzaam maker?.
Stability, s. Vastheid. * — , Bestendigheid , Onveranderlo'kheid, yr.
Stable, adj. Was! staand. * —, Stant:vastig, Sterk, Duurzaam. * — , s.
Stal (voor dieren), tn.
to Stable, v. n. Ofi stal staan, Stallen.
*—, v. a. Op stal zetten, Stallen.*—,
veroucl., zie to Establish.
Stableboy,, s. Staliongen, m.
Stable-bred, adj. in liens opgefokt.
Stableman, s. Stalknecht , tn.
Stableness, s. Vastheid. * —,Standvastigheld.
Duttrzaamheid, yr.
Stablepail, s. Stalemmer, m.
Stableroom, s. Stalling, yr.
Stablescand s. in regten , Op den leer
'
staan (in koninklijke
bosschen, om op
herten to schieten), o.
Stable-yard, s. Mestvetalt, yr.
to Stablish, v. a. Ve.4igen „ zie to Establish.
Staccato, adv. in de toonk., Met afzonderlifk gespeelde notes, Staccato.
Stack, s. Mijt (hooi, koren of bout).
(schoorsteenen naast elkander),yr.
to Stack, v. a. A,73 mijten zetten,
ten; tO UP Opmüten.

STAG
Stacte, s. Vloeibaar tnirrehars, o.,1.17irregotn, yr.
Stadium, s. Stadium, (eene Rom. cif tandsmaat van ongeveer Son voet ,) o.; fig.
Renbaan, Loopbaan, vr.
Stadle, s.
Steen, m., Steunrel.
* Paalhout, o. * thans, ,bingo
boom, dien men laat staan, terwUl ae
andere gehakt worden, m.
to Sradle v. a. De fcnge boomen in...
laten staan.
Stadtholuer, s. wele,.r, Stadhouder(der
vereenigde Nederlanden), tn.
Staff, s.
Staves,)Staf, Wandelstok.
* —, Steen. * —, Stole ,
Knods. *—,
Duig, y r. Staf, Stole, Staak, m.
*— , Sport (eerier ladder), yr. * — ,
Commandestaf, m. *— , zie Stanza en
Stave.
Staff, s.
Staf (van een leger), tn.
ScaffiCti, adj. veroucl.,
Staffofficer, s. Staffficier, m.
Staffsnake, s. St(T('51,Ing, yr.
Stafftree, s. zekere Loom, Altild grow,.
rijnwilg, m.
Staffwood, s. Duighout, Kuiphout, Klapbout, o.
Stag, s. Herr, o.
Stagbeetle, s. Vliegend her! o.
Stage , s. Stellaadje, y r.
Tooneel ,
o. * , Schouwplaats. * Pleisterplaats, y r., Station, o. *—, Trap,m.,
Sehrede, yr. , to Go off the —, Het
tooneel verlaten; fig. Sterven. *
, zia
Stagecoach.
to Stage , v. a. SHAKSP., Vertoonen. (yr.
Stagecoach, s. Postwcgen, tn., Di, igence,
Stagedriver, s Postilion eener ig nce, tn.
Stagehorse, s. Wisselpaard, o.
Stageplay, s. Schouwspel 7ooneelspel,o.
Stageplayer, s. Tooneelspeler, tn.
Stager, s. Tooneelspekr; fig. Ervaren
mensch, (yr.
S tagery , s. MILTON, Tooncelyertooning,
Stagevil, s. bit paarden, K/em (in den
ik mond), yr.
Stagcwaggon, s. Vrachtwagen, m.
Stagewrtter, s. Tooneeldichter,, m.
Staggard, s. Vierjarig pert, o.
to Stagger, v. n. Waggelen. * Wankelen, Beginners toe to ge y en.*--,.darzelen Twijfelachtig zip; ; I.) to — AT,
Twitfden aan, by; 2.) to -ON, a.)
Voortwaggelen ; b.) Voortsukkelen; 3.)
to — WITH a blow, Van een' slag scankelen. *
v. a. Doer: waggelen.*
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Ontstellen,Verschrikken; Staggered AT, lifinerken, Afbakenen ; 3,) to — UPON ,
zie to Stake on.
Verschrikt bij, over, door , van.
Stalactic, StalacLical, adj. DruipsteenStaggering, s. Waggelen, o. * — ,
achtig.
, yr.
Staggeringly, adv. Wankelend, Wagge- Stalactiform, acij., zie Stalactic.
Stalactite,
s. Druip,t(en, m.
lend ; fig. Besluiteloos.
zie Stalactic.
Staggers, s. pl. bff paarden, Duizelig- Stalactitic,
Stalagmite, s. Wratsteen ,
heid. * — , veroud., Wildheid. *
Stalagmitic, adj. IF"; atsteenachtig.
Razertzij, yr.
&alder, s. Stelling ( voor een vat), yr.
Stagnancy, s. Stilstaan, o.
Stale, adj. Door lang staan kedotven ,
Stagnant, adj. van water, Stilstaand.
to Stagnate, v. n. Stil staan; fig. Wer- Verschaald, Smakeloos , Mat; — beer,
Verschaald bier; — bread, Oud brood,
keloos
Belegen brood, o. ; fig. A — virgin,
Stagnation, s. Stilstand , on.
* — , bij oude schrijEene oude vs
Stag's-horn-tree, s. Hertshorenboom, tn.
vers Oud, Verouderd, Versleten. *—,
Stag-yard, s., zie Haggard.
s. Verschaald bier, (bit eenige oude
Staid, adj. Stemtnig , Bezadigd, Ernstig.
Staidness, s. Bezadigdheid , yr., Ernst, schrtim, Belegen bier). * , Lokaas, o.,
,
*
Lokipijs, y r.; ook Lokvogei ,
m. , Sternmigheid, yr.
Koepis, Aalte,yr.
SHAKSP., Hoer. *
to Stain, v. a. Vlekkin , Bevlekken.
* —, in het schaaksp., Toestand van den
Verwen, Drukken ; fig. Bezwalken ,
koning , dat niet y e, zet kan worden,
0 nteeren.
Schandrleh, zonder op een vak to komen , waar
Stain, s. Vlek, Flak. *
schaakmat words , m.
Smet, Vlek. * , Schande, yr.
Stainer, s. Bevlekker. * — , Vetiver, to Stale, v. a. SHAKSP., Oud maken,
Laren verliggen. * —, v. n. Pissen.
Drukker,, tn.
Stainless, adj. Zindelijk, Zonder vlakken. Stale, s. veroud., Steel, tn.
Stalely, adv. Oud, Lang geleden.
* —, Onbevlekt, Vlekkeloos.
Oudheid,
Stair, S. oorspronk., MILTON, Trappen Staleness, s. Oudeldom,
(in een gebouw), y r. meerv. * —, ver- Verlegenheid, yr.
end., To ap , m., 7rede, yr..*—, Stairs, to Stalk , v. n. Met statigeschredengaan,
pl. Trap, y r.; A pair of stairs, Eene Stappen. * —, een schietpaard
trap ; A room one pair of stairs high, (zie Stalking-horse) gaan ; fig. Sluipen,
Eene framer op de eersteverdieping; Up Sal en zachtjes gain sin niet gernet kt
so -Norden; I.) to — ALONG, a.) Voors.
stairs, Boven; Down stairs, Beneden.
Staircase, s. Ruimte of Kast , waarin stappen; b.) Stappen longs, over; )
to — AWAY, a.) Wegstappen ; b.) Wegzich de trap bevindt. " —, Trap, yr.
Staircase-carpet , s. Looper (op eene sluipen ; 3.) He stalked stealthily INTO
our cabin, Hi] sloop stilletjes in onze
trap), m.
Staircase-rod, s. Traproede, (waartnede kajuit ; 4.) to — oN , a.) Voortstappen;
de looper op iederen trap words vastge- b.) Stappen op; 5.) to — OVER, Stappen over.
houden 5 ) yr.
Staith, s. kolensteiger,, (waary an tie ko- Stalk, s. Stengel, Steel (van bloemen of
vruchten), Halm, n.. * — , Schacht
len in de schepen worden geladen o.
Stake, s. Stack , Paal , m. ; prov. He eener pen, yr.
goes to it like a bear to a—, Hi/ goat Stalk, s. Trotsche tred, sinp of gang,m.
Stalked , adj. Van een' stooge', steel of
er met tegenzin aan. * , Stank ,
Sto,771- halm voorzien.
— , Lang sink bout, o. *
Die achter een
paal. —, hetgene men waagt Inzet, Stalker, s. Stopper. *
Inleg,
*
Waagspel , scHetpaard goat, m.
Kans ,
o. ; His honour resat Ziine eer stunt Stalkingliorse, s. paard, waarachter een
op het spel. * — ,Klein aanbeeld, Hand- vogeiaor zich verschuilt , 1144 een wezenhsk paard of een nagebootst, Schietaanbeeld o.
to Stake , v. a. Met paten bezetten of paard; fig. Voorwendsel, Masker, o.,
beschermen. * Inzetten, Op het spel Schijn, m.
zetten , Wagen; I.) to — ON, Zetten op, Stalk y , adj. Stengelig.
Krib
Wagon aan ; 2.) to— OUT , ilfiteken , Stall , s, Stal Vtestal , tn. *
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(in een' stal). —, Bank, Toonbank,
(waarop men goederen uitstalt ,)Yr.*—,
Stalletje , Kraanipje (op markten, enz.),
o. *—, Kleine wooing, y r. , Pothuis,
o. * Zitplaats van eenen aanzienliJken geestelijke in het koor, yr.
to Stall, v. a. Stallen, Op stal hoiden.
*—, zie to Install. * —, v. n. t'Ponen.
Op stal staan:
,*
Stallage, s. Stalgeld. *
Stageld , o.
*—, veroud., Stalmist,
Stailation, s. veroud., zie Installation.
Stall-boat, s. Kleine boot, yr.
Stall-fed,,adj. Op stal
gemest, Diet geweid.
Stallion, s. Springhengst,
Stall-keeper, s. Die met een stalietfe op
de markt staat.
Stallmoney, s. Stalgeld (op eene mai kt,
enz.), o.
Stalworth, adj. FAIRFAX, Moedig, Braaf
Stamen, s. (pl. Stamina,) Weefsel,
zie Warp. *— (pl.Stamina, Stamens,)
Stofdraad, Meeldraad , M., zie Stamina.
Stamina, s. pl. Revue beginselen (ran
jets). *
haste deelen van het menschelijke ligchaatn. *
Stofdraadjes ,
Vezeltjes in de bloemen, o. mry., Merldraden, Stojdraden, meery. Aaiun.
In de laatste beteekenis bezigt men ook
Stamens.
Stamin, s. zekere stof, Stamijn, o.
Staminate, adj. Uit meeldraden bestaande.
Stamineous, adj. Vezelig.
Scaminiferous, adj. Stechts meeldraden
hebbende.
Stammel, s. naam eener ivollen stof:
Stammel, adj. Hoogrood. *— , s. Iloogroode kleur, vr.
to Stammer, v. n. et a. Stamelen, Stetmeren.
Stammerer, s. Stameraar, Stamelaar,m.
Stammering , s. Stamelen, Stan , en , o.
, adj. (Stamtneringly, adv.) S tamelend , Statvercnd.
to Stamp, v. a. Stampen (met ee voeten).
* —, in eenen moien, Starn,-,n. * — ,
Stempelen , Eenen stem; el zosten op. *— ,
Merken Een metk zetten e,); i.) to—
UPON, a.) Stempeien of DT11 kk en op; b.)
Prenten in; 2.) CO- WITH, Bestcmpelen met. * , v. n. Stampen, Stampvoeten.
Stamp, s. Stempel, m., Mei o.
* — , Stempel, m., Merk , Teeken.*—,
Iets dat gestempeld of gemerkt is, als :
Gezegeld papier,, Zegel , o. *—, Prent,
Pleat. * —, Foam, vr., Naam,

Aanzien, o. *—, Soort ,
Waartie,
vr., Maaksel, Slag, o., Stempel , in.
Stamp-cutter, s. Ste ,npe:snijder,, tn.
Stamp-duty, s. Stempelkesten, tn. wry.,
Zegelregt , o.
Stamper , s. Stamper , m.
Stamp-fee , s. , zie Stamp-duty.
Stamping-mill, s. Stanipmolen, tn.
Stamp-office, s. Zegelkantoor,, o.
Stamp-room, s. Stempelkamer, Muntkamer, vr.
to Stanch, v. a. (het bloeden) Stoppers,
Stelpen , Stuiten. * — , v. n. Ophouden
(te bloemen, te loopen). Aanm.
voo, • weinige jaren schreefmenalgemcen
te Staunch.
Stancher, s. Die of Dat iietblsedenstilt.
Stanchion, s. Steun, School-, 711.
aanchless, adj. Dot men niet stalen kan.
to Stand, irr. v. n. Staan. *
Zijn ,
Zich bevinden; As every one stands
Gelijk
het
een'
leder
belie
t,
affected,
Gelijk ieder geneigd is ; to — fair for a
great fortune, Op weg zijn, om een groot
fortuin te makers; to — in need of,
.117,odig hebben; to — in defence of,
Blijven, Voorteluren.
Verdedigen. *
* —, Gelden; to — good in law , In
Afhantegten bestaan kunnen. *
gen , Berusten. * — , Aanhouden, Volhouden. * Voorstellen. * , Gaan,
Staan, Gelukken. *—, Dralen, Aarzelen. *— , Verantwoorden. *— , met
ondeescheidene bilvoegselc, in meer of
wiia afwilkende
a.) Ira het rood staan; b.) Staan om ;
to — ABOUT one, Ietnand onaringen; 2. )
tO - AGAINST , a.) Staan tegen ; b.)
Opstaan tegen, Zich verzetten tegen;
to - AGAINST one, Iemand wedentand
bieden; c.) Bestaan of Bestand zijn tegen; 3.) to — ASIDE, a.) Ter z(ide
staan; b.) Ter zi,de gain, Uit den weg
gaan; 4.) to - AT , a.) Stains op; b.)
to —AT a stay, Net verder kunnen;
5.) to — BEFORE one, a.) Voor iemand
staan ; b.) Imamd in den weg zijn; 6. )
to - BETWEEN, Staan trisschen ; 6.) to
- , a.) Er bij staan.Tegenwoordig
zijn ; b.) Staan bij; c.) Bijstaan, HUpen ; d.) Staan of Bestaan door, Stennen op; 8.) to FOR, Staan voor (d.
i. in plaats van); b.) Dienenof Strekken voor, tot ; c.) Staan of Dingen naar,
Aanzoek doen om; Veorstfian, Verdedigen; 9.) to — FORTH, a. ) Voortreden, Te voorschifn komon; b.)Ziehver-
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toonen, Voor den dag komen, Optreden;
to.) to — IN, a.) Staan in ; b.) Volharden ; c.) Kos ten , Te staan komen op;
d. ) Zeilen (in eene haven, FOR a harbour); H.) to — OFF, a.) Afstaan ,
Verwederd staan of zijn ; b.) Zich op
een' afitand boos en , naderen,
176ms:tele, d of Op een' afstand blijren. ;
c.) Niet willen , Niet bewilligen; d.)
Uitsteken ; 12.) CO - ON, a.) Staan op;
to — ON end , Overeind staan ; b.) Staan
of Aandringen OP ; 13.) to— OUT a.)
Uitstaan, Uitpuilen ; b.) Stand houden
(tegen , against); c.) Zich niet later;
bewegen, Nice toegeven, Ile; niet opgey en , Volhouden, Volharden ; 14.) CO-OVER. one with the stiletto at one's bosom, Boren iemand staate met den dolk
op het hart; 15.) to — a.)Getrouw
zfin aan , Volharden bij, in , Blijven
by; b.) Doorstaan, Dragon, Lijden ;
c.) Staan op, Zien op ; d.) Stevenen
naar; 16. ) to - UNDER, a.) Staan onder ; b.) Uitstaan, Doorstaan ; 17.) to
-- u p , a.) Opstaan ; b.) Zich oprigten;
c.) CO -- UP FOR, Verdedigen; 18.) 10
- UPON, a.) Staan op ; b.) Staan of
Aandringen op ; c.) It stands me much
UPON, Er is mil veel aan gelegen; 19. )
to.-- W ITH, a.) Staan met; b.) Bestaanbaar zijn met; c.)Twis ten met; I won't -WITH you for so small a mattet,Ikwil
het met u zoo naauw niet nemen. *—,
v. a. Doorstaan , Verdragen,Uithouden.
* — , Afwachten. * — , Verdedigen.
* —,
Stand, s. Post , rn., Plaats,
, Ophouden, o.
Staan, o. , Stilstand,
Bedaren,
* —, Rust Ophouding ,
ffiederstand. *
Hoogste trap
o. *
, Verlegenheid , yr.
of'graad, m. *
*— Knaap , Stomme knecht,
Seellazie , yr.
Standard, s. Standaard, tn. * , bifz.
Ruit\eryaan, yr. *
, Blaaistaf, tn.,
Kent, y r., Ailooi,o.
Rigtsnoer, o. *
, Vastgectelde
maat , vr. of
gewigt , o. * , Staande boom. Siam, m.
Standardbearer, s. Standaarddrager,
Standcrop ,s. zekere plant, Wormkruid,o.
Standel, s. Boom, die staan ,wanneer andere omgehouwen worden, Oude
boom, tn.
Stander, s. Die staat. * —, Boom, die
blifft staan, Oude boom, m.; An old—,
Iemand, die lang in eene plants gewoond
bee ft, of in een Eezeischap o-eweest is, vs.
ENG. A. DUTCH D1CT.
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Stander-by , s. Omstander, Bestander ,
Aanschouwer,
Stander-grass, s. Standelkruid, o.
Stander-up, s. Die eerie partij aankleeft.
Standing, adj. Bepaald , Vast. *—, Dourzoom. * — , Stilstaand, Staand. * —,
Vaststaand , Onbewegelek ; — corn ,
Staand koren ; — army, Staand lege, ;
— place , Staanplaats ; took Stands. Staan, o.*—, During,
plaats, yr.
y r. * —, S',nd , m. , Plaats, yr.
Stand, Raig. , tn. , Aanzien , o.
Standish, s. Xi t je voor schrijfgereedschap,
Inktbakje , Schrijfkistje , o.
, Meetroede, yr.
Stang, a. Stang. *
Stank, adj. veroud., Zwak.
to Stank, v. n. veroud., Zuchten.
Stank, s. verraid., Dijk , Dam,
Stank, prec.:eroud., zie to Stink.
Stannary, adj. Tot cent; tingroeve behoorende. * —, s. Tinnsijn , Tingroeve, .
Stannic, adj. Van tin, Tin...
Stannyel, s., zie S.one-hawk.
Stanza, s. afdeeling van een dichtstuk,

Vers. , o.

Staple, s. Markt , Stapelplaats , y r., Sta.

pel , no. * , Stof, Grondstof, yr. *— ,
adj. Tot eene stapelplaats behoorende *—,
Overeenkomstig de wetten des koophandels.
Staple, s. Kratn.*—, scheepsw., Kielkram , yr.
Staplecommodity, s. Stapelwaar, yr.
Sraplegoods, s. pl. Stapelbare goederen, o. meerv.
Stapler, s. Koopman , Handelaar,, tn.
Stliplero/fe, s. scheepsw., Touw,, dat VWs
den be.,text hennep genh.akt is , o.
m.
Staple-trade, s. Staoel:
Staple-ware, s. Stapelwe.ar, yr.
Poolster, yr.
Star, s. Seer, Star. *
Sterretje(*),o.; —ofBethiehem,
*
* ,
Sterrebloem , yr. , Aster,
sternte, a.
Starapple, s. eene plant, Sterappel , tn.
Starboard, s. Stuurboord, o.
Starbright, adj. Sterrelicht.
Starch, s. S4/fie/ , o.; fig. Stiff heid,Gemaaktheid,vr. * —, adj. Stijl, Gemaakt,
Gedwongen.
to Starch, v. a. Stiiven (met stiffiel).
Starchasiber, s. zeker geregtshof in Westminster, doss genoemd , svo l de zolder
met sterren beschilderd was, ill 1641 al(.1Vaauwgezet.
gesclutft.
— Ses5'j
Starched, adj. Gesteven.
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Starchednest , s., zie Starchness.
Starcher, s. Steller, yr.
Starchly, adv. Stiff, Naauwgezet.
Starchness, s. Stiffheid , Naauwgezetheld , yr.
Starchy, adj. Stiff, zie Starch.
Starcrossed, adj. Ongelukkig.
to Stare, v. Staren. * Uitsteken;
I.) to— AT Staren near ,op,ilanstafen; 2.) to— one IN the face, a.) Iemand in het gezigt staren ; b.) Onlooehenbaar voor` iemand zit's; , Iemand
delft* in het oog vallen; 3.) to — ON,
a.) Voortstaren; b.) Staren op; 4.) to
- ROUND Rondstaren. * —, veroud.,
zie to Bristle. *—, v. a. Door staren
brengen, als : ) to — one uvro a statue,
Iemand door Zifn staren (tot een standbeeld) then verstijven; 2.) to — one
OUT OF one's resolution , Iemand door
sin staren van zifn besluit afbrengen.
tn.
Stare, s. Starende
Stare, s. Spreeuw, m., zie Starling.
Starer, s. Die aanstaart.
Starfish, s. een visch Zeester,, yr.
Starflower, s., zie Star of Bethlehem.
Starfort, s. Sterreschans 5 yr.
Stargazer , s. Sterrekijker , m.
Stargazing , s. Sterrekifken, o.
Stargrass, s. Sterregras, o.
Starhawk, s. zekere roofvogel, Sterrevalk , tn.
Stark, adj. (Starkly, adv.) Sterk, Stiff
Enkel , Blest.
*
* — , Diep,
• —, adv. Geheel en al ; — S aked , Noedernaakt ; —
Stekeblind.
Starhyacinch , s. Sterhiacint, yr.
Starjelly, s. eene plant.
Starled, adj. Door eene seer geleid.
Starless, adj. Ongesternd, Sterreloos.
Starlight, s. Sterrelicht, o. * —, adj.
Sterrelicht.
Starlike, adj. ills eene ster. * —, Helder, Schitterend, Luisterrijk.
Starling, s. Spreeuw,
Starling, s. ijsbreker (van eene brug),m.
Starpaved, adj. Met sterren bezet , belegd
of bezaaid.
Starprtof, adj. Ondoordringbaar voor het
sterrelicht.
S array, s. Spiegelrech,
Star. read, s. S p ENsER , Sterrekunde, yr.
Starred, adj. Onder den invloed der seerten. *
Gesternd.
Starredoubt, zie Starfort.
Starring, adj. Vonkelend, Schitterend.
Starry, adj. Gesternd. * --, LTit sterren

bestaande, Van de sterren. * , Ge!o/k
sterren.
Starshoot, Scarshooting, s. Sterresclzot ,
Sterresnuitsel , o.
Starstone , s. Sterresteen, tn.
to Start, v. n. Ontstellen. * —, pspringen. * —, Zich onverwachts opdoen.*—,
Springen, Zich spoedig bewegen. *
, .dfgaan.
Wegkrimpen. *
* bij wedleopen , Beginnen, Uitloopen. * —, Beginnen, ilanvangen,Zich
gereed houden. * , Vertrekken , "'frit*.
den ; I.) to ASIDE, Ter zijde springen ; 2.) to — A T, Ontstellen bjf, op ;
3.) to — AWAY , Wegspringen ; 4.) to BACK , Terug deinzen of schrikken,Terug springen ; 5.) to—FROM , a.) Springen van; to — FROM the dead, Van de
dooden opstaan ; to — FROM the ground-,
Van den grond opspringen; b.) Afwiiken van ; 6.) to— INTO, Springen in,
Treden in ; 7 .) to UP, a.) Opspringen ; b.) Opkomen ,Voor den dag komen;
c.)Plotseling ontstaan; to - UP a gentleman , Zich als een peer vertoonen , Den
beer spelen. * —, v. a. Ontstellen , Ver.
schriken. * Opfagen , Verjagen.*—,
Opwekken. —, "Ian den dag brengen,
Ontdekken, Op de bean brengen ;14x.)
to - AGAINST, Opwerpen tegen a.)
to - FROM, Opjagen van, azt 3.)
to — a thing INTO , lets werpen
ten of gooijen in.
Start, s. Opspringen , o. , Ontsteltenis,
vr., Schrik, tn. *-- , Opwekking. *
Vlaag , vr.* 5 Sprong , Ruk , m. *
Begin, Uitloopen,(bij een' wedloop,)o ;
to Get the — of one, Eerder beginner
dan een ander, Hem voor zijn; van
daar: Hem de loef afsteken.
Start, s. plaatsel., Staart. * —, Steel, m.
Alwfiker.
Starter, s. Ontsteller. *
* Speurhond. * Voorsteller (van
eene vraag). * — , Maker (van tegenwerpingen), tn.
Starting, s. Ontstellen, enz. , o.
Startinghole, s. SHAKSP., Uitvlugt, yr.,
zie Loop-hool.
Srartingly, adv. Bij horten en stooten,
Niet achtereen.
Starting-post s. Paal ,van wear then
wedloopen, den ren begins, m.
to Startle , v. n. Verschrikken Ontstellen , Terug deinzen ; to — AT, Schrikken voor. * v. a. Ontstellen , Verschrikken. * —, Van lets afbrengen ;
a.) to Be startled AT Schrikken veer;
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2.) to —one AWAY, Iemanddoorschrik
.
verdt'ilven
Startle , s. Ontsteltenis, Verschrikking, yr.
Start-up , s. Iemand, die eensklaps tot aanzits; komt, Parvenu, Tn.
to Starve, v. n. veroud., Vergaan , Omkomen. *—, thans, Van honger sterven , Perhongeren. * —, Koude lifden,Verstijven.
* Nood lijden, In armoede leven ;
tO - FOR , WITH, Omkomen of Sterven
van. Aanm. Het of, dat sours ook voorkomt , is minder goed. —, v. a. Laten
verhongeren; to—one INTO , Iemand d for
honger brengen ofnoodzaken tot.*—,Doen
vewifven van koude. *
Krachteloos
maken.
Starveling, adj. Mager, Uitgehongerd.
* — , s. Uitgehongerd dier, o. * —,
Zwakke phint, yr.
Starwort, s. Sterrekruid , o., A,.ter,,m.
Statary,, adj. BROWN, Vastgesteld, Bestaande.
State, s. Staat , Toestand, m., Gesteldheid. * , Bezitting, yr. *
Staat,
rn., Land,
o. *
Staat,
Gen;eenebest, o. * —, Staat, Stand,
Rang, , Aanzien, o. * Staat,
us., Staatsie, Pronk, Praal , vs.; to
Lie in—, Op eon praalbed liggen.*—,
Zetel, , Aanzienlijke pl sacs ,vr.*—,
Troonhemel. * — , Staat , Stand , "Ianzienlijk persoon van een land, m. ;States
general, Staten generaal.
to State, v. a. Vaststellen. Bepalen.
*— Behoorlijk inrigten. * —, Open
leggen, Voorstellen.
Stateaffair, s. Staatszaak ,
Statecraft, s. Staatkunde , yr.
Statedly, adv. Regelmatfg, Geregeld.
State-folks, s. pl. Ambtenaren, m.
Stateliness,s. Grootheid, Staatsie, Pracht.
*—, Hoovaardif , yr.
Stately, adj. Grootsch, Prachtig, /Ianzienlijk , Trotsch. * Voornaam.*—,
adv. Met staatsie , Prachtig.
Statement, s. Regeling , Opgave , yr.
State-monger, s. Gewaande staatkundige, tn.
Stater, s. een apothekersgewigt van 0/2
ons. eene Grieksche must ongeveer
Stater, s. Vaststeller. * — , Voorstel-,
kr, in.
State-room, s. Staatsiekamer, yr.
Statesman , s. Staatsman. *
Staatkundige. *
in sommige stroken, Grondeigenaar,

Statesmanship, s. Betrekking van staats, man, yr.
Stateswoman, s. met veracht., Vrouw,,
die zich met staatszaken bemoeit, yr.
State-tinker, s. Politieke kruijer,,Staatkundige tinnegieter, rn.
Static, Statical, adj. Betrekkelilk de weegkunde.
Statics, s. pl. Weegkunde, vr.
Station, s. ,Staan, o., Stand, on. *—
Rust , yr. , Stilstand, *—, Stand, M. ,
St andplaats , yr., Post. * — , Post, in.,
Arnbt , o. * —, Stelling , yr. , Stand, nl.
* —, Rang, Stand, m.
to Station, v. a. Stellen, Plaatsen.
Stationary , adj. Staand
*
Plaatselille.
Stationer, s. Boekverkooper. *—, Pa.
pierverkooper, Boek- en papierverkooper,, Verkooper van schrfsfbehoejten,m.
Stationery, s. papier,, penmen, inkt, ink,
enz., Schrlybehoeften, yr. meerv.
Statism, s. SOUTH, Staatkunde, yr.
Statist, s. SHAKSP. , MILTON, Staats-,
man, rn.
Statistic, Statistical, adj. Betrekkelijk do
staatshuishoudkunde , Staatshuishouti4
kundig.
Statistics, s. pl. Staatshuishoudkunde Statistiek , yr.
Statuary, s. Beeldhouwkunde, yr. • —
Beeldhouwer. * Beeldenkooper, m.
Statue, s. Standbeel d, Beeld, o.
to Statuminate, v. a. B. JoNsoN, zit so
Underprop.
Stature, s. Gestalte,
Statured, adj. Volwassen.
Statutable , adj. (Statucably, adv.) Volgens de wet , Wettig.
Statute, s. Wet, Kear, Instelling I vr.
Statute-labour, s. Heerendienst , Leettdienst m.
Statute-law, s, eene door den koning
krachtigde parlementsakte,Landswet,o.
Statutory, adj. Bij eene wet vastgecteld.
Staunch, adj. Vast,
Braaf,
Coed, Eerlijk, Moedig, Sterk.
Staurolite, s. Kruissteen , m.
to Stave , v. a. Den bodem inslaas i, Broken. * —, In stukken breken. * Vim
sporeen voorzien. * —, JVegstooten; I. )
to - OFF Wegstooten; 2.) to — o n ; eces,
stukken slaan. *
v. nA 11uDIBRA3, Met stokken vechten ;to—dad
tail, Vanden scheiden, door eenen
tusschen hen to houden, en hen bit' den
staart trekken.
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Save, s. Duig, vr. *
, zie Stanza. lqize ofHeimelijk wegnetnen of wegvoe•
ren. * —, Op eeue hetiselgjke ,vijze tot
* —, in de toonk., .Notentinie , yr.
Staves, s. pl., zie Staff.
stand brengen kriigea ; I.) tO— AWAY,
Stavesacre, s. Lubkruid, O.
Wegstelen; to — 4,ne's ,Wegto Stay, v. n. Blifven. *
Wachten. shiipen, Zich stilletjes wegpakken ; 2. )
*
, Oihouden , Sell stoats. *
, Wo- to — FROM , Stele ' ) Vail ; 3,) to a step
ven, Zich fang ophouelen ; I.) CO — AWAY, UPON one, Iemand voorkomen, Hen; ds
a.) Wegbliiven ; Weggaan , Zichye'
loef afiteken. * It. Zich iseimelijk
wtideren ; a.) tO — BillIND Achterblif bege-ven, Sluipen ; I.) to — ALONG OVE R
'Yen; 3.) w — FOR, Wachten naar, op; Zacht voortgliiden over; 2. ) CO--AWAY,
Hi ND , Sluijoen
4-3 to—ON, ( UPON , ) a.) Toeven op; iiregsluipen ; 3.) to —
achter; 4. ) CO — IN , Insluipen; 5.) tO
b. Vertrouwen op ; 6.) tO OUT , Uie
billy en. * — , v. a. Oth,uden , Ye, ieg — INTO, S.uipen ; o. ) to — ON, a.)
houden, Verhinderen. * , Stillen, Be- Vool tsluipen ; b.) Voortstelen, c.) Besluiren , Overrompelen ; 7.) to -- OUT,
daren, Stelpen. * , Onderschragen,
Stutten; I.) to — on, Deco stilstaan Uitsluiieu; 8.) to — OUT ca , Slue*/ en
op, 14; 2.) to — UP , 0 ;louden ,Oildet- nit ; 9. ) to — OVER a.) Sluipen over;
b.) Zich ongemerlet y e . sp.'-eideta over ;
steunen.
, Vertoeven. * , Op- I0.) t0 — TO, Sluiren naar ; II.) tO —
Stay, s.
houden , o. , Stiista-41, Verhin- uport a.) Sluiten op ; b.) Bekruiien,
zief log ,Tegenhoudidg y r., Hindertaal, Vere assen , Overromleten.
Steler,,
in. *—,Va.,te plaat., ,vr. *—,scheepsw., Stealer, s.
Stealingly, adv. Steeiswijze,
Stag, vr.
Stealth, s. Stelen , o. , Diefitat ,
Stay-block, s. Stagblok , o.
,
elijke vet ri gang,
Gestolene, o. "
Stay collar, s. Stagkraag, m.
Heimelük.
Stayed, etc., zie Staid, etc.
vr.;
S4 ayer , s. Die hlfift ,ophoudc,onderstentst. Stealthy, adj. Heimelijk.
Staylace , s. peter,
Steam, s. Storm, en.
Stayless, adj. Onophoudelijk.
to Steam, v. n. .5: g otten, Dam, en, Ver.
; s.) to — AWAY , Verdampen ,
S-ay-maker, s. Corchettenmaker, m.
I
2.) tO — FORT 1-1 Als damp of stoom to
Stay-mouse, s. Stagntuis vr.
voorschijn k ,,mcn ; ) to --- INTO , VerStays, s. pl. Ititglyf, Corchet, o,
Stay-sail, s. Stagzeil, o.
dampen in, tot ; 4.) to—To, Verdp enpen
tot. * —, v. a.
Stay-tackle, s. Stagtakel , en.
*
UltStead, s. veroud. of plaatsel., Pleats, dampen.
vi. ; van bier: In--of, In plaats van. Siearp hath, s. Dam,,,,bad Sioombad , O.
*
Hulp, vr„ Voerdeel, Nut, 0.
Steamboat, s. Stoombort, vr.
to Stead, v. a. veroud. , Helpen , Dienen, Steatnboiler, s. Stooniketel ,
Ondersteunen. *
veroud., De pleats SteaLlcarr'a,,, e, s. Stoomwagen , tn.
van . . . bekleeden , Vet vangen.
Steamengine, a. Stooment,:chi.le, VuurmaSteadfast , adj. Vast. *
, Standvartig
chine, yr.
Onverzettelijk. — , Onveeschrmken, Steamer, s. Stoomvaartuig, o., SteamOnbevreesd; — TO, Getrouw ann.
boot, vr.
Steadfastly, adv., zie Steadfast.
Steamsnn, s. Stoomkanon, 0„
Steadfastness, s. Vastheid. *
, S:and- Steamkirchen, s. Stoom-kookynachine ,vr.
vastighetd, y r.,
m.
Steaanill, S. Stoommo:en,
Q -earlily, adv., zie Steady.
Steamna,igation , s, Stoomvaart, yr.
Steadiness, s. Vastheid, Stevigh,id.*
Steainpacket, s. Stoompaket1,00t, vr.
, yr.
Standvasrgheid, y r. *—, G6regeld ge- Stealppipe, s. Stoom;
(d.
Steatnpot. , s. bid 5V61,d11., St701100t
drag , o., 13estendigheid, yr.
is erktvig 0;oe heete daenten op eenig
to Steady, v, a. gemeenz.. Vast waken.
Steady, adj. Vast, Stevig. * , Staid- deel van het lig, ,;cam to d,-en wee hen,) us.
vastig ,Onveranderlilk ,Geregeld; —TO, Stea p. press, s. Stoompei s , yr.
Getrouw Tian. *
Janhondend.
Steampurnp , s. Stoompomp , vr.
Steak,
Stole y leescie vns to brachn of: Steam - sauced-an, s. Pat, ons aardappels
to ,uotter,,e; 0., Lap, m., zie 11,:ecitealz. to ten,/ tO,
to Steal, irr, v. a. S;clei;. *
, Steels- j J.ii:iiiV'ol a, s.
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Steamvessel, s. Stoomvaartuig, o.
Stean, S. SPENSER , Aareien kruik , yr.
Stearine, s. een der bestanddeelen van
vet, enz., Stearine, yr.
S tetatite, s. Speksteen , tn.
Steatocele, s. Spek-balzakbreuk , yr.
Steatoma , s. Vetwen,vr., Spekgezwel , o.
Steed, s. Roe, Paard, o.
Staalwater , 0. ;
Steel, s. Staal. *
fig. Ilardheid , y r. *- 5 adj. Stolen.
to Steel, v. a. Verstalen ; fig. Hard maken , S tale n , harden ; I.) LO — AGAINST,
a.) Verharden tegen; b.)Ophitsen tegen;
2.) to — To, Verharden of Ongeyoelig
waken voor; 3.) to — WITH, Verhatden met.
Steel-bandage, s. Staten reukband, tn.
Steel-buckle, s. Staler; gesp, m.
Steeler, s. scheepsw., Splitgang, m.
Steel-filings, s. pl. Staalvillsel, o.
Steel-headed, adj. Met een' stolen knop.
Steel-hiked, adj. Met een stolen gevest.
Steeliness, s. Hardheid, yr.
Steel-ore, s. Staalerts,
Steel-work, s. Staalfabriik , yr.
Steely, adj. Stalen. *—, Hard.
Steelyard, s. Unster , o.
Steenkirk, s. veroud., zie Neckcloth.
Steep , adj. Steil. *— , s. Steilte,
to Steep , v. a. Stippen,Steken , Doopen ,
Weeken, Soppen; to — IN , Doopen in.
Steepiness, s. Steilheid, yr.
Steeple, s. Kerktoren , m.
Steeple-chace, s. Toren-wedren, (d.
zekere wedren to paard, waarbij een Loren op een' afstand tot doel wordt genomen ,)
Steeplehigh, adj. Torenhoog.
Steeplehouse , s. spotnaam, door afgescheidenen aan de Eng. kerk gegevea ,
Torenkerk, yr.
Steeply, zie Steep.
Steepness , s. Steilheid, yr.
Steepy, adj. dichterl., Steil.
Steer, s. GOWER, Stuur,, Roer, o.
Steer, s. Jorge but of stier,, tn.
to Steer, v. a. Sturen ; to—FROM, a.)
Stereos van; b.) Afbrengen van. v. n.
Sturen ; I.) to — BECORE the wind,
Poor den wind sturen ; 2.) to — OFF ,
a.) Afwenden; b.) Zich zelven besturen.
Steerage , s. Sturen , o. , Sturing, yr.
*— , Steer. *
Bestuur. *—, Steerboard, o.
Steerage-way, s. Genoegzame gang, om
het sehip to sturen , tn.
Steer-cuddy, s. Stuurplecht, yr.

, Stuurman,m.
Steerer, S. Stuurder.*
Steerlcss, adj. CHAUCER, Stuurloos.
Steering-wheel, s. Stuu,rad, o.
Steersman, S ..eersmate „ s. Stuurtnan , tn.
to Steeve, v. a. Aan(den boegspriet) een
zekeren hock geven.
Steeving, s. Walling van den steven, yr.
Steganography, s. Kunst nm in geheim
schrift te sch, liven, y r., Cifferschrift, o.
Stegnotic, adj. Stoppend.*—, s. Stopiend
m iddel , 0.
Stele, s. verond., Steel, tn.
Stellar, adj. Betrekkelijk de sterren. *—,
Stervormig.
Stellary, adj. Van de sterren.
Stellate, adj. Puntig
eene ster, Ster.
vont? lg.
Stellatiun, s. Vonkelen (ale eenester), o.
Stelled, adj. SFIAK , P. Gesternd.
Stelliferous , adj. Sterren hebbende , Gestcrnd.
to Stellify, v. a. B. JoNsort , In eene seer
veranderen.
Stellion, s. eene soort van haagdis,Sterhaagdis , yr.
Stelliotate, s. welter, in regten, Bedriegelii ke handel (b. v. wanneer men eens
antlers goed voor het zijne yerkoopt,)m.
Stelography, s. Zuilschtift n.
Stem, s. Stengel, Starr, Steel. *
Starr, tn. , Afkomst , yr.
Stem, s. Voorsteven , m.
to Stem, v. a. Wederstand bieden Tegen
in roeen of zeilen, Tegenhouden ; to
— the tide, Den stream diodzesien.
Stemclasping, adj. Den stengel omvattend.
Stetnleaf, s. Stengelblad , o.
Stemless, adj. Zonder stengel ofsteel, Stengelloos.
Stemple, s. Dwarsbalk (in mtinen), tn.
Stench, s. Stank,
to Stench, v. a. _Then stinken. Aannt.
Bid verbastering wordt het voor to Stanch
gebruikt.
Stenchy, adj. DYER, Stinkend.
Stencil, s. Stuk leer of gewast linnen bij
het yerwen van behangselpapier gobs kikeliik.
to Stencil, v. a. Met stencils verwen.
Stenographic, adj. Stenographisch.
Stenographist, s. Snelschriiver,,
Stenography, s. schrijven met verkortingen , Snelschrilven, a.
to Scent, v. a. SPENSF.R zie to Stint.
Stentorian, adj. Van Stentor ; fig. Zeer
laid.
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,.Stereometry , s. Kunst, om alkrlei vas.
Stentorophonic , adj. Luid klinkend;
te Itgchamen te meten, yr.
tube, Spreektrompet, y r.
to Step, v. 0. Stappen, Treden ,Gaan ; Stereotomy, s. Snijden van vaste ligz.) to-AFTER one, lemand nagaan of chamen, o.
volgen; 2- ) t o-ASIDE, Ter zijde tre- Stereotype, s. Paste letter. * —, Kunst,
den of gaan; 3.) to—BEHIND, Treden em met vaste letterplaten te drukken,
achter ; 4 . ) t o - FORTH, Optreden, Stereotype, yr. *— adj. Van de ste.
Te voorschijn komen; 5.) to — IN, a.) reotypen.
Tusschenbeide komen of treden ; b.) to to Stereotype , v. a. Met vaste letter,pla- IN TO the assistance of one, lemand ten drukken, Stereotyperen.
to help komen; 6.) to — INTO , a.) Tre- Stereotypograpber , s. Stereotypendruk%
den in ; b.) In het bezit treden of komen leer ,
van , ilanvaarden, Krijgen , Ontvangen; Stereotypography, s. Drukken met vasto -- INTO an estate, In het bezit van to letterplaten, 0.
een goed treden ; 7 .) to —OUT OF Tre- Sterile, adj. Onvruchtbaar.
den of Gaan nit ; 8.) to - - TO one , Sterility, s. Onvruchtbaarheid, vr.
Naar iemantl toetreden of gaan ; 9.) to Sterilize, v. a. Onvruchtbaar waken.
to— UPON, Treden op , Stappen op. *—, Sterling, adj. van Engelsche munten,
Ecbt , Gangbaar, Wigtig.* — oak van
v. a. scheepsw. , Sporen.
Step, s. Stap,m., Trede Schrede , yr., andere zaken, Echt, Dat den toots heeft
s. Engelsch geld, o.;
Trap, tn., Sport, yr. *—, doorgestaan. *
Tred. *
Voortgang. * —,Voetstap ; Steps before A pound—, Len pond sterling ( geene
scheepsw., munt, dock waarnaar men in Engel.
the door Stoop, yr. *
Spoorstuk , o., Spoor (van een' mast), gewoonlijk rekent, bevattende 20 schelVastgestelde prijs , tn.
vr. * — , Valreepsklamp, Gang, tn. lingen). *
, zie het betere
Steps, pl. Poet stoppers , no. tnry., Sterling, s. IJsbreker,
Voorbeeld , 0.; to Step in one's steps , to Starling.
Follow one's steps, Iemands voetstappen Stern, adj. Ernstig , Barsch Stuursch.
* — Gestreng, Hard. *—, Hevig.
drukken, Ziln voorbeeld volgen.
Step in zamenstell., Slechts door hethu- Stern , s. dichtersteven , Spiegel , tn.;
to Fatl a —,Het schip omdraatjen. *_,
iveltjk verwant, Stief.
alt:
Bestuur.*—,4chterste deel, o.,Staart,m.
Stepbrother, s. Stiefbroeder,, m.
Sternage , s. tichterschip, Steer, o., StuurStep-dame , s. Stiefmoeder, vr.
stool,
Step-daughter, s. Stiefdochter, yr.
Sternal, adj. Van het borstbeen.
Step-father, s. Stiefvader,
Stern-chases, S. pl. scheepsw. , Jagers
Step-mother, s. Stiefmoeder,, yr.
Steppe , s. uitgestrekt onbebouwd Bras- teruit, m. rneerv.
Stern-fast, s. richtertouw, o., Bootsleper,m.
veld in Rutland, enz., Steppe, yr.
Steppingstone, s. Steen, gelegd on: daar- Stern-frame, s. iichterwerk, o.
op to stappen, ten einde zijnevoeten niet Stern-gallery, s. Westergang, m.
trot of vuil to waken, Tredsreen, m. ; Stern-ladder, s. Stoomladder, yr.
Sternly, adv., zie Stern.
fig. Middel , o.
Step sister, s. Stiefzuster,, yr.
Sternmost , adj. van schepen in eene yloot,.
tichterste.
Step-son, s. Stiefzoon, nt.
Stercoraceous, adj. Van most, Drekkig. Sternness, a. Barschheid , Stuurschheid.
Stercorarian, s. lemand, die niet gelooft, *
Gestrengheid, yr.
dat de hostie in het ligchaam van Chris. Sternon, s. Borstbeen, yr.
roes verandert, m.
Stern-port, s. fichterpoort , yr.
Srercorary, s. Mesthok , o., Mestplaats, Stern-post, s. dichtersteven, m.
Mestvaalt, yr.
Stern-seats, s. pl . Kaj u it (in eene
Stercoration, s. Bemesting , yr.
sleep), vr.
&ere, s Cubieke Nederl. el, yr.
Stern-sheets, s. pl. Stuurrepen (be het
Stereographic , Stereographical, adj. Op gebruik van een juk in cone sloop), ni.
cone vlakte afgeteekend.
meerv. *—, zie Stern-seats.
Stereography,, s. Kunst, om vaste lig- Stern-side-timber, s. Windveer,, yr.
chamen op cone ylakte of te tecke- Stern-timber, s. Hekstijl , tn.
nen, vr.
1Sternum , s., zie Sternon.
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Stern-way, s. Terugdeinzen, Ilehterblij-

of honour , Hip* bekreunt zich om geene
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yen, Deinzen, o.
Sternutation, s. Niezing , Fniezikg , yr.
S ternutative , adj. Het niezen bevorderend,
Doende niezen.
Sternutatory, adj., zie Sternutative.*—,
s. Niesmiddel , o.
Sterquilinous, adj. 1644, Gemeen, Laag.
to Scerve, v. n. SPENSER. , Sterven, Omkomen.
Scetoscope, s. werktuig , om door 'tgeluid
den staat der longen to onderzoeken.
Steven, s. SPENSER. , Harde schreeuw, tn.
to Stew, v, a. & v. n. Stoven.
Stew. s. Stoofsel , a. ; A — of beef, Gestoofd rundvleesch , o. *—, Dampbad,
o., Stoof, Badstoof, yr. *—, veroud.,
Hoer, Ligtekooi , yr.
Stew, s. Vischviiver, Vischhotteler, in.,
Vischkaar, yr. ; zie Stews.
Steward, s. Rentmeester. * —, fIofmeester. * — , Boekhouder van een schip , M.
to Steward, v. a. FULLER, Rentmeester
zijn over.
Stewardship, S. Rentmeesterschap. * —,
Hofmeesterschap , o.
Stewish, adj. bish. HALL, Een hoerhuis
voegend.
Stewpan , s. Stoorpan, yr.
Stews, S. sing. & pl. Bortieel , Iloerhuis,
o. * —, ongebr. Hoer, yr.
Stian, s. Strontje, o., zie Sty.
Stibial, adj. Van spiesglans.
Stibiarian , a. weleer, fleftig mensch,in.
Stibiated, adj. Met spiesglans bezwangerd.
Stibium , s., zie Antimony.
Sticados, s. zekere plant, Sticados, yr.
Stich, s. Vers , o.
Stichometry, s. L#st van de boeken der
H. S. benevens eene opgave der verzen
in ieder bock, yr.
Stick, s. Stok , tn.; A — of sealingwax ,
Eene pijp lak.
to Stick, irr. v. a. Doorboren , Doorsteken. * — , Aansteken, Vaststeken. *—,
Besteken. * —, Vasthechten, Plakken ,
Hechten ; I.) to — INTO, Steken in;
2.) to - ON , zie to Stick UPON ; 3 . )
to — TO , Steken aan; 4.) to - UPON ,
a.) Steken op, aan; b.) Plakken op,
aan, tegen; 5.) to— WITH, a.)Besteken met; to — WITH lard, a.) Bespekken ,
Larderen ; b.) Beplakken met. * —, v. n.
Steken, Zitten. * — , Blijven steken.
* —, Kleven , Zich hechten. * —, Tian
gen , Aanhangen ; I.) to - AT , a.) Zi , h
storm aan; He sticks AT no principles

beginselen van eer, Hfi heeft geen eergevoel ; b.) Haperen aan, bij; 2-) to
- BETWEEN , Zweven of Dobberen tusschen ; to - BETWEEN hope and fear,
Tusschen hoop en vrees dobberen; 3.) to
- BY one, a.) Iemand getrouw zifn of
blilven ; b.) Iemand tot last zijn; 4.)
to — IN , Steken of Zitten in ; to — an
the mire, In den drek zitten ; That
meat sticks IN my stomach, Dat vieesch
blifft mil in de maagliggen; fig. We in the same mire, Wij' zitten in de zelfde verlegenheid ; 5.) to—OUT, a.)//itsteken;b.)Achterblijven,Wegbliiyen;c.)
Matig zijn; 6. ) to— UPON, Blifven op, in.
Stickiness , s. Kleverigheid, yr.
to Stickle , v. n. Het met beide partifen
houden. * —, Voor iets ijveren , Len
sterk verdediger van iets zifn ; I.) to
- BETWEEN , BETWIXT , Wankekn Insschen ; 2.) to - FOR , Partij kiezen voor,
Striiden voor.
Sticklebag, zie het betere Stickleback.
Stickleback, s. Stekeibaars , tn.
Stickler, s. bij een tweegevecht, Seconde.
* —, Voorvechter, Voorstander, Verdediger ,m.; He is a great — in it, Hif bait
zich dapper daarin.
Sticky, adj. Kleverig.
Stiff, adj. Stiff; I.) — TN, Stiff in; 2,)
- TO defend, Hardnekkig verdedigen ;
3.) — WITH gold , Stijl van goud.
to Stiffen , v. a. Stiff maken. * — , Doen
verstilven. * — , v. n. Stiff worden. *—,
Hard warden; to — WITH adversity,
Door tegenspoed gehard worden.
Stiffener, s. Cravatfe, (d. 1. stiff inlessel in een' halsdoek ,) o.
Stiffhearted, adj. Halsstarrig.
Stiffly, adv., zie Stiff.
Stiffnecked, adj. Hardnekkig.
Stiffness, s. StWheid, yr.
Stifle, s. Knieschiff (van een paard), yr.
to Stifle, v. a. Verstikken, Smoren ; to
- WITH, Smoren met. * —, Onderdrukken. * — ,t7i tblusschen , Verdooven, Dern.
pen. * —, Achterhouden , Verbergen.
Stigma, s. Biandmerk, o. ; fig. Schandvkk, y r. * —, in bloemen,Stempel, in.
Stigmata, s. pl. Openingen in tie ligchamen der insecten tot inlating der lucht,
yr. meerv. Aanm. Het is het meerv. van
Stigma , dat echter in de opgegerene beteekenissen een regelmatig meerv. heeft.
Stigmatic, adj. Gebrandmerkt. *— , s.
Gebrandn2erkte , in.
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Srigmatical, adj. (Stigmatically, adv.)
zie Stigmatic, adj.
to Stigmatize, v„ a. Brandmerken; fig.
Schandvlekken.
Stilar, zie Stylar.
Stile, s. Stijl (van ten' zonnewijzer), m.,
zie Style.
Stile , s. Klinac y er, (om van het cene
veld in het andere :e gaan,) us.
Stiletto, s. Ronde moordpriern , (met eene
scherpe punt ,) m. , Stile:, o.
to Still, v. a. Tot zwiigen biengen. *—,
Stillen, Bedaren. * — , Onbewegelijk
shaken, Stil zetten.
Still, adj. Stilzwiegend. * —, Sell, Vreedzaam. — , Onbewegelijk. * s. bij
dicht. Stilte, yr.
Still, is.dv. Tot nu toe, Steeds ,Nog.*—,
Echter, In'weérwil van dat. * — ,Nog
al , 141 y oor :during. * —, Al t Steeds,
Voortaan. — Nog, .1.)4 vermeetelering. * —, adj. veroud. , Voortdurend.
Still, s. Distilleerketel,
to Still, v. a. Distilleren,Overhalen."—,
v. n. veroud. , Ira e/roppels vallen.
Stillatitious, adj. Ajdrilie end , In droppelen neder y allend. *—, Overgehaald.
Stillatory, s. Distilleerketet,
*
Scheikundige weekplaats, yr.
Stillborn, adj. Doodgeboren.
to Still-burn, v. a. Bij het overhalen yetbranden.
Stillicide , s. Druipen, Lekken , o.
Stillicidious, adj. In droepels vallende.
Stilling, s.Stillen, o. *
Stelling voor
eaten, yr.
Still-life , s. bij sehilders, ahe dingen,
die een plantenleven he bben , Salleven, o.
Stillness, s. Stilte, * Stilheld, yr.
Stillstand, s. Stilstand,
Stilly, adv. , zie Still.
Stilt, S. Stelt , yr.
to Stilt, v. a. Op stelten zetten.
Stimulant, adj. Prikkelend.*
s. Prikkelend of Opwekkend middel, o.
to Stimulate, v. a. Prikkelen. * —, Aanzetten. * , in de genee,k., Stimuleren,
Prikkelen.
Stimulation , s. Prikkeling. *
Aanzetting, yr.
Stimulative, adj. Prikkelend.
Stimulator, s. Die prikkelt, aanzet.
Stimulus, s. (pl. Stimuli,) Prikkel,
to Sting, irr. v. a. Steken. * flevig
treffen , Smarten, That stings me TO
the heart, Dat grief: mij in inijn hart.

STIN
Sting, S. Angel (van sommige dieren).

dat pert yeroorzaa let, Steele, Angel. — , in can puntdicht Laat,teregel, m. "— , Wrreging , A7n,g:ng , yr.
Stinger, s. Steker,m. ; Die- ojDctsteekt.
Stingil y , adv., zie Stingy.
Stinginess, 5.Gierigheid,Schraapzucia,Yr.
Stingless , adj. Zender angel.
Stingo, s. Oud bier, o.
Stingy. adj. Gierig SekraJpzuchtig.
to Stink, irr. v. n. Stinken; I ) to FOR pride , Stinken van Looginoed ; )
to - OF, Stick en Haar.
S:irk, s. Stank, us.
S tinlia rd , S. Stinkerd ,
*— 9 StinkStinker, s. Lets, dat
pot ,
Stinkend.
Stinkingly, lady.
St nkpot 9 s. Stinkpot, in.
Stinkstone, s. Stinksteen , in.
to Stint . v. a. Palen stellen can, Bepalen
Beperken, Bekorten; a.) to — one IN,
lemand beperketz in ; 2. ) to - one or,
Ionand een gedeelte onthouden
Stint, s. 117.tat Lepaling. * —, 111aat,
Bepaaide hoeveelhe,d, yr.
Stint, s. Strandleenwerik ,
Stintance , s. veroud. , Beret king, vr.
Stinker, s. Die of Dat beperkt , BeierBeperking,
ker,,
Scipe ,s. In een blad overgaandestengel,
Sriple„ zie Stipule.
Stipend, s. Wedde, y r., Bepaald Inko•
en o., Bezeldiging, in.
men, o. Loon,
s.
Stipendiary , adj Loontrekkend. *
Loontrekker, tn.
to Stipple , v. a. Oe n. Punctet en,Stippelen.
Stippling, s. Puncteren, a.
St y ptic, zie Styptic.
to Stipulate, v. n. Het Bens worden, De
nood:ge bepalingen makes, Een yerdeag
maken.
Stipulation, s. Verdrag , o.
Stipulator, s. Maker van een y erdrag, in.
Stipule, s. in de plantk., Vieeschachtig
aanhangsel van een' bladsteel, o.
to Stir, v. a. Bewegen Roeren.
Op
het tapiit brengen, Aant oeren.* Aanz.lten , Aanspoten. * — , Verwekken ;
I.) tO - AGAINST , 0,:zetten of0pruifen
tegen ; 2.) to To, Aanzetten tot; 3.)
to - UP , a.) Aqnmoedigen , Opwekken;
b.) Aanzetten , Aaniporen , Oprulien
(tegen , against, tot, to). v. n.
Van plaats veranderen, Zich bewegen of
roeren, In beweging zij n. 4 —, In trek
komen. *
0 pstaan (nit het bed); a.)

STIR
to -ABOUT, a.) In beweging , In ornlol, zips;; b.)Zich moeite geven omtrent;
2.) tO -FROM a place, Eons plants verlaten ; 3 . ) to - OUT , Uitga3n ; 4. ) to -OUT OF bed, Uit het bed opstaan , Ilet
bed verlaten.
Stir, s. Get (las , Gewoel. * Oproer,,
o. , 0; stand, m. * — , Gemoedsbeweging , vr.
Stiriared, adj. ilanhangsels ais iskegels
hebbevde.
Stirions, adj. Ells ijskegels.
Stirp, s. BACON , Stain,
, Geslacht, o.
Stirrabout, S. Roerom , o.
Stirrage, s. Beweging, yr.
Stirrer, s. Die in beweging brengt of is,
R0eryink. * — , Die 's morgens opstaat.
*
Aanzetter,, Aanporder,, rn.
Stirrer-up, s. 0 prutJer , Aanzetter,,
Stirring, adj. Opwekkend. * , s. Boveging , yr.
Stirrup, s. Sti/gbeugel,
*—, scheepsw.,
Spring4rop , ; Stirrups of a horse,
Springpaarden ; Iron stirrups, Katpla•
ten, vr. meerv.
Stirrup-cup , Stirrup-glass, s. 4fseheidsdronk ,
, Giaasfe op den valreep , o.
Stirrup-leather, s. Stegylriem , tn.
Stirrup-stocking, s. Rijkous , yr,
Stirrup-strap, s., zie Stirrup-leather.
to Stitch , v. a. Naaijen. * Vet-eel:igen , Hechten ; 1.) to - DOWN, Glad
aannaaiien ; 2.) tO - TOGETHER, Zaitionhech ten ; 3.) to — UP , Toenaaven ,
IIechten , lies stellen. * —, v. n. Naaijen.
Stitch , s. Steek (in het naaijen of breij en), M. * -, Hevige pip; r., Steek, tn.
Stitchery, s. in veracht., Naaiwerk , o.
Stitch-fallen , adj. Uit elkander gevalten;
fig. DRYDEN , van dc Wang, Ingevallen.
Stitchwort, s. Katniile , yr.
Stith S. CHAUCER, GREEN, 1608 , Aanbead , o.
Stithy, s. Smederij,
Smidminkel, en.
to Stithy, v. a. Srneden.
to Scive, v. a. Vol stoppen. * — , Door
hitte doen stikken. *
_fleet maken.
Stiver, s.
stuiver,, (2 , /,, cent, ) on.
to Stoak , v. a. Stopten , Verstoppen.
Stoat, s.
e, o,
Swear, s. SPENSER , Iersche knecht, tn,
Stoccado, s. Stoot (met een' degen ),
Stock, s. SHAKSP. zie Stoccado.
Stock, s. Seam, Steel.
—, Peal, tn.
* , Blok. o. *
, Donikop. * — ,
Steel, m., Handvat , o.
, Stiive
kraag , Strop , rn. *
Geslacht , o. ,

STOCK*;
Siam , tn. * — , Kapitael , o., Hoofdsom,
vr. , Fonds o •* — Voorrnad ,
*
Publiek foods, Efi,-ct , o. *
kous y r.
zie Stocks.
to Stock , V. a. Voorzien van het nosdige.
* , Opdoen , Oplqgen( als voorraad ).
* — , In den stok (zie Stocks) sluiten of
zetten ; 1.) CO - UP , Uitroeijen ; 2.)t0
- WITH, Vooi zien yen.
Stockbroker, s. Aktiehandelaar, Effecter:gar, o.
Stockbuckle , s. Strotgesp ,
Stockdove, s. [Tilde dull, yr.
Stockfish, s. Stokvisch , vs.
SrockiOwle r , s. Rheeppw. , Donderbus, yr.
Stock gillyil o aver, s. eeneNant, Lakooi, yi
Stoc,grattirg, s. Splectentiug ,
Stock. , old-r, s. Aktie l, ouder,, Lifec:enhowler , Kapitatist ,
Stockuorse, s. Pa kpaard Lastpaard , a.
Stoc
s. Kous , vr.
to Stuckirg, v. a. Net kousen kleeden.
Stocking - breeches, s. pl. Ilanswot stenbroek , yr.
Socking - dresser, s. Kousenbereider,, m.
Stocking - frame, s. Kousenweverstouy ,
Stocking-frame-trade, s. Kousenhandei,
Stocking-knittec, s. Kousenbt ever , tn. ,
Kousenbreister,, yr.
Stocking - mender, s. Kousenstopier,,
Kousenstopster, yr.
Stocking-weaver, s. Kousenwever, tn.
Stockish, adj. Stokkig,
d.
to Stockjob, v. n. Aktiehandel
In effiYten doen.
Scockjcbber, s. Aktiehandelaer,,
t enhandelaar , at.
Stockjobbing, s. Efectenhandel Aktiehandel , m.
Stocklock , s. Slot (in hoot bevestigd),
endets10t , o,
Stock purse, s. eene so y , welke een
regement voor onvoorziene uitgaven bewaard wo g
Stocks, s. pl. Stck , waarin misdadigers
met de voeten gesloten wot den 771 . fig. Gerangenis , yr. *— , Stapel (waarop Wren
een scar; bouwt
Stockshave, s. Trckthes (der blokkenmakers), o.
Stocks-market, s. .Effectenbeurs , yr.
Stockstill , adj. Stok.w7.
Stoic, s.
( aanhanger van de
leer van Zeno,) * --, adj. zie Stoical.
Stoical, adj. (Stoically, adv.) Stoict:Insch,
AlJ een
Stoi_alness , s. 'lard van een' stoiciin , m.
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Stoicism, s. Leer der stoicijnen, yr. (m. 'Stonechat, Stonechatter, s. zeker vogeltje,
Steensmetser, m.
Stoker,s. Stoker (in eene brouwerij, enz.),
Stole, s. Lang kleed, o. * —, Mantel Stonecheck, s. Braakvogel , m.
des konings , tn. ; Groom of the —, Op- Stonecholic, s. Graveelpomnen, yr. mrv.
perkamerheer , * Koorrok (der Stonecoal , s. Steenkool , yr.
Stonecrag, s. Kriftziekte (der yalken), yr.
priesters), tn. , Stela , yr.
Stonecrop , s. Muurpeper, Steenruit, yr.,
S-tole , pret., zie to Steal.
Steenzaad, o.
Stoled, adj. In den koorrok gekleed.
Stonecurlew, s. een vogel , Dikpoot, in.
Stolen, part., zie to Steal.
Stonecutter,
s. Steenhouwer, m.
Stolid, adj. Dorn, D,vaas.
Stonecutting, s. Steenhouwerij, yr.
Stolidity, s. Domheid , yr.
Stoloniferous, adj. Uitloopers voortbren- Stonedead, adj. Geheel dood , Morsdood.
Stonedoublet , s. boert. , Gevangenis, yr.
gende.
Stomach, s. Maag, vr. *—,Eetlust,m.*—, Stoneduck, s. Kraageend, yr.
Sconefalcon , s. Ste?nvalk , tn.
verouderend
in
de
*
IVeiging ,
Drift. Stonefern , s. Steenyaren , yr.
volgende beteekenissen ,Toorn,
* —, 1Vo, schheiJ , y r. Iloogmoed, vi. Stoneflood, s. Steenregen, on.
to Stomach, v. a. Gevoelig over... ziin. Stonefly, s. zeker insect ,Waterkrekel, yr.
*— v. n. Zich belgen ; tO - AT , Zich Stonefox , s. Steenvos , tn.
Stonefruit, s. Steen yruchs, yr.
belgen of ergeren over.
Stomacher, a. Borstlap, , Keursje , o. Stonegall, s. Steengal , yr.
Stomachful, adj. LocKE, Gemelifk. *—, Stonegrig, s. een visch, Steenbijter,
Stonehawk , s, Steenvalk , tn.
Trotsch.
, Stonehearted, adj. Ongevoelig.
Stomachfulness, s. Gemelijkheid. *
Stonehorse, s. Hengst, m.
Trotschheid, yr.
Stomachic, adj. Van of Poor de maag. Stonemason, s. Steenhouwer, IVIetselaar,tn.
Stonepincer,, s. eene mossci , Steennsoss. Maagmiddel, o.
*
Stomachless, adj. bish. HALL, Zonder sel , yr.
Stonepit, s. Steengroeve, yr.
eetlust.
Scornachous , adj. SPENSER , Oploopend. Stonepitch, s. Hard pik , o.
Stoneplant, s. Zwamsteen, m. *—, Ver•
* —, Ha, dnekkig.
steende plant , yr.
Stond, S. SPENSER Stilstand,
Stone, s. Steen, m. * Edelgesteente, Stoneplover, s. soort van waterhoen,
Poelsnip yr.
a.
*—,
Steen,
yed!,
o. *—. Steen , m., Gra
nt., Kern, y r. *—,gewigt van 14 pond, Stonequarry,, s. Steengroeve , yr.
van vleesch 8 pond, Steen. * —, Teelbal, Stonesmich, s. zekere vogel , zie Stonechat.
in.; fig. to Leave no — unturned, Geen * — Pikbloem, yr.
rniddel onbeproefd laten ; prov. to Kill Stonesmickle , s. een vogel.
two birds with one—, Twee vliegen met Stonesqueezer,, s. Steenhouwer,
eenen klap slaan. * zamenstelling Stonestill, adj. Geheel soil.
ter aanduiding van een' hoogen graad. Stonestud, s. Steenen hoekpijler, m.
Stonethrow,, s. Steenworp, tn.
*—, adj. Steenen.
to Stone, v. a. Steenigen; to - . . . TO Stonewall, s. Brandmuur,, m.
, Harden. Stoneware, s. Steengoed, o.
death, Dood steenigen, *
De steenen doen nit. * —, Met Stonework , s. Muurwerk 0.
*
Stonewort, s. Ilertstong, yr.
steen bedekken.
,HardvichStoniness, s. Steenigheid. *
Sconealum , s. Aluinf teen, m.
tigheid , yr.
Stonebasil, s. Tijm,
, Steenachtig.
S Cony, adj. Steenen. *
Sconebliud, adj. Siekeblind.
Versteenend, Hard , Ongevoelig,
*
Stoneblue s. Smalt , yr.
Versteend.
Stonehottle , s. Aarden kruik , Kruik, yr.
Stood , pret. & part. , zie to Stand.
Stonebow,, s. Kluitboog , Steenbopig ,
TaSconebreak , s. eene plant , Steenbre- Stool, s Stoel zontlee leaning,
; — of
Stoelgang,
bouret , y r. *
ke, yr.
erepentance, (in de Schotsche kerk,
Stonebridge , s. Steenen brug , yr.
testoel ,
Stonebutter, s. Steenboter,, yr.
Sto:)1,3.Loot nit den seam van een'boonz,vr.
S'onecas: , s. Steenworp

STOO
Stoolball, s. Stool bat , (ulcer spel waarbij men eenen bal van den eenen stoel op
den anderen slaat ,) m.
Stools, s. pl. scheepsw. , Voeting der galerij, Rust voor de pardoens , yr.
to Stoop, v. n. Voorover buigen. *
Neerschieten , als een valk op zijne proof.
* — , scheepsw. , Op zijde hellos ; I. ) to
FOR , Bukken naar ; 2.) to .1-- FROM,
.elfkomen van ; 3.) to — To, a.) Zich
.1 ergeven aan ; b.) Zich onderwerpen
aan ; c.) Zich vernederen tot; d. ) On, v. a.
derdoen of Bukken voor. *
Voorover buigen. *
Doen bukken.
, Vernedering,
Stoop, s. Bukking. *
Verlaging. *
Neirschieting (van
eenen roofvogel op zijne proof). —
Stoop, (maat voor vochien ,) yr.
Stoopingly, adv. Gebukt.
to Stop, v. a. Tegenhouden , Ophouden.
—, Stoppen. * Verhinderen, Beletten , Belemmeren. * — ,Smoren, Doen
stikken. * —, Met de behoorkke leesteekens voorzien 5 Punctueren. *—, (snaren) Stemmen ; a.) to —one or saying,
lemand verhinderen to zeggen, 2. )to VP, Toestoppen, Digt waken. * —, v.
n. Ophouden, * scheepsw., Stoppen ;
— and bitt , Stop op en leg beting ; I.)
to — AT, Stil houden of0phouden re, by,
aan ; 2.) to — IN, Stil houden in.
Stop, s. Ophouding , y r. , Stilstand
* —, Bektting , Verhindering , yr., Beletsel , o. * —, Storing ,yr * — , Beslag
(op iets). *—, Einde, o.; to Put a — to
qomething Een einde man iets waken.
*—, Klep(aan eene fluit), yr.,*—,Klaauwier,, o., Toets , y r. * Spelen (der
vingers op de kleppen, klavieren , en suetrem). * —, Punt (in het schrijven), o.
Stopcleat, s. scheepsw. , Stuitklamp (on.
der de achterwielenvan een roopaard),
Stopcock, s. Kraan (van een vat, enz.), vs;
Sropgap, s. Noodhulp , vr.; fig. gemeenz.,
Laatste kind , Nestkuiken , o.
Stopless , adj. Niet to stoppen.
Stoppage, s. Verstopping.*—,Storing, yr.
* —, Stop, tn.
Stopper, s. Stopper,
* —, Zet ten. *—, scheepsw., Stopper, tn.
Stopper-bolt, s. Stopperbout , m.
Stopper-knot, s. Stopperknoop, Taliereepsknoop , m.
Stopple, s. Stop, Kork , yr.
Stoprope , s. Stoptouw,, o.
Storax, s. Storaxboom, m. *—, Storax, yr.
Storax-tree, s. Storaxboom ,
Ssore, a. Ore, vloed. —, Veot raad, tn.;
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In — , In voorraad. * , Ophooping,
vr. * —, Magaztin , o. * 5 adj. In
voorraad, Opgehoopt , Opgezameld.
to Store, v. a. Voorzien, Vullen ; a.)
to — UP , Opzamelen, Opleggen; 2.) to
- WITH, Voorzien van. *— Net eenen
voorraad van levensmiddelen, enz.voorzien, Provianderen. *
Verzamelen
Bifeen brengen
3torebread , s. Scheepsbeschuit, yr.
Storecandle , s. Getrokkene kaars , vr.
Storehouse, s. Magazijn , o. , Poorraadkamer,, vs. *— , Voorraad , m., Ma.
gaztfn, o.
Storekeeper, s. Magazijnmeeste! , m.
Storeport , s. Zetvfiver,, Pootviiver,, nt.
Storer, s. Oplegger,, m.
StO-reroom ,s. aan boord , Bergplaats, yr.
Storeship, s. Proviandschip, Transportschip , o.
Store-twine, s. Tweedraadsch zeilgaren, o.
Storial, adj. CHAUCUR zie Historical.
Storied, adj. Met tafereelen uit de ge•
schiedenis versierd. * —, In de geschiedenis beroemd.
Stonier, s. verond. , zie Historian.
S torge, s. Natuurlijks neiging der diereet
tot hunne ouders , yr.
Stork, s. Ooevetar, tn.
Storksbill, s. een kruid, Ooorevaarsbek, m.
Storm, s. Storm, tn., Onweder, o. *
Bestorming (eener pleats), yr. ; to Take
a town by —, Eene stad stormender
hand innemen. *
, Gewoel, Geraas , Gespuis ,o.*—,Droefheid , Ramp,
yr. *
Geweld, o.
to Storm, v. a. Bestormen, Storm loopen
op. * — v. n. Stormen. — Razen,
Tieren.
Stortnbeat , adj. Door stormen geteisterd.
Stormfiuch, s. Stermvogel , tn.
Storminess, s. Stormachtigheid , yr.
Storm-jib, s. Stortnkluiver,, m.
Stormy , adj. Stosmachtig, Onstuimig.
*
Geweldig , Hevig, Driftig.
Story, s. Geschiedenis , vs. * —, Verhaal,
o., Vertelling, vr. *—, Vertelseltje, o.
to Story , v. a. Verhalen.
Story, s. Verdieping (van een huis), yr.
to Story, v. a. In verdiepingen schikken.
Storybook , s. Historieboek , o.
Storyteller, s. Sprookjesverteller.
met veracht. , Geschicischrifver,, tn.
Story-writer, s. Geschiedschriiver,,
Scot, s CHAUCER. , Paard,o.*—,plaars.,
rn.

EGO

STOU

to Stound , v. n. veroud. , Smart lfiden,

Bed, cep zijn.
Stouna , s. veroud., Smart , Pijn , yr.
* — Verbazis.,g, yr.
&Mind , s, SPENSER , B. JONSON 5 Stond ,
T1jd, vs., Uur,, o.
Stound, adj . ver:wd. , zie Stunned.
Stour , S. SPEN4ER Get Cas , 0.
Stow ,
Sterk. —, Llocelig , Stout.
* —, ilardnekkig. * , s. Sterk bier, o.
Stoutly, adv, zie Stout.
Stoutness, s. Ste, kte , y r. Blued, tn. *—,
Ilaidnekkigheid , Pr.
Stove , s. Per Warbid ver trek , o., Kagchelkamer. *
, Stoof.
,
Stoof (vo , r de voesen ), . *
, Warns
bad o. , Badstoif , Broeika, yr.
to Stove, v. a. Warmen , Verwarmen ,
Stover;
to
, zie to Scion.
Stover, S. SHAKSP., Veevoeier, o.
to Stow, v. a. Belsoorlijk pakken , of in
orde leggin, Stouwen , Stuwen ; to AWAY , Wegstuwen , Oppakken ; to — a
sail, Een zeil besiaan ; to — an anchor,
Een anker opletten; to — the jib , Den
kluiver neérlsalen.
Stowage, s. Plants of Ruin; te
iets
to pakken ,Sruwazle. *—, Pakking, yr.
— , Pakloon ,
en o.
Strabisin, s. Scheelzien, Lonken , o.
to Straddle , v. n. Schrilden; tO-ACROSS,
Beschrijden.
Wanneeracrosswordt
verzwegen , schijnt het v. a. to zijn.
to S r raggle , v. n. Been en weer loopen,
Zwer y en ; to — ON , Poortzwervers.
Verstroold loopen, Zich verstrooften.*—,
Sterk schieten of wa ysen. * — , Niel digt
biptcn staan , Verstroold zgn.
Straggler , s. Zwerver. * , Aldwaler,,
./IPooper , tn. , Wilde loot, yr. *—,
lets, dat alleen of y er,trooid staat of ligt.
Straight, adj. Regt. * , Naauw , Eng.
* —, adv. Onmiddellirk , Ds..del‘gk. *—,
Refit.
to Straighten, v. a. Regt maken.
Straightener, s. Die of Dat rev maak.t,
Spanner, so.
Scraightforrh, adv. Regtuit,
Straightly, adv. Regt. * —, Eng, Digt.
Straightness, s. Regtheid , Yr.
Straight, ay, Straightways, Straightwise,
adv. Onnsiddellfge Dadelirk.
to S t rain, v. a. Doortbukken , Door-zit.gen , Zr.ggen , K leipzen ; to — OUT , Vtpersen , Uitd-ukk o n.
—, Dr,kken ,
Orishe;zen.
, rerrekken. * , In-
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Sps.'nne , Reg; waken.
spannen,
' 0 verspannen , Te zees siannen.' -,
Dwing‘,11. * — , v. n. Ades in het Ws% k
stellen , Pogen. * — Thorgcerukt warden, Doerzygen ; tO - THROUGH the
sand, Si);,,e/er2.
Siraln s. Veriekking , y r. * —
o. .Afkornst , y r., Ras , 0.* , .slange, Wiyze van
boren
* ,
,
, Gczang , o., Toon ,
sprek
y r. *
, Kit ak., Lied , o. * , Rang,
ter, o. * —, Neiging.
, irr:rze ,
Blamer, yr.
Suainer,, s. Vergiettest , vv., Zegeloek.
* — , Doorzilger,, m.
,
Straining, s. Spanning. *
g yr.
3nit , s. SPENSE R., Sterke spanning,
Strait, adj. Naauw , Eng.
Vertio,wd,
Vet trouwellik. * —, Gestreng ,
Moefielijk.* —, Regt, zie Straight.
*
* —, s. Engle, y r., 1Vaauwe Doorgang,
tn. *
, yr.
to Strait , v. a. SHAKSP. , In moegelijkheden brengen. * — Beknellen ; to Be
straiced y oR , Verlegen zfin om.
, Beto Straiten, v. a. Eng waken. *
perken.
, Vernaargwen , Inkorten.
*—, In moegelfikheden firemen.
Straithanded, adj. Karig , Grerig.
S trait handedness, s. Katigheid , Zuinigheld , vr.
Straitjacket, zie Straitwaistcoat.
Straitlaced , adj. Sterk geregen; fig. Stif,,
Bever kt , Benaauwd.
Straitly , adv. zie Strait.
Straitness , s. Enghe id , 1Vaargwheid. *
Gestrengheid. * , Verlegenbeid ,
elii kherd. *
Behoejtigheid , yr., Gebrek, o.
Straitwaistcoat , s. zeker toestel ow de
lieden to bedwingen , Keurslgi, o.
Strake, 6 . veroud., 2,4 Streak. * — ,
"—,
scheepsw. , Gang planken ,
, Raa%cheen, yr.
le plank. *
Stratnineous , adj. Strooacialg.
to Strand, v. a. Doen ctranden.
Strand, s. Strand, o. , Oever,, m.
Strand, s. St g eng (van een totw), yr.
to Strand, v. a. De streng
(een touw)
bickers.
Strange, adj Vreemd,Buitenlandsch. *---,
Vreemd , Winderbaar,, W",nderlijk. *—,
Zonderling , Kiuchtig. * , Vreemd ,
°gibe kond , Nieuw. * —, Ongemeen g-ed
*
cf sic,
Vreernd , 0 nbckend. *—,
inter ). . Zonder ;is:g , Is het mcge.iiik.
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to Strange , v. n. veroud. Vrcemd
ilardbei , yr.
Strawberry
ken , Zich yerwon,le,cn. * —, v. a. & Strawberry-leaf, s. ilard:,ezienblat! , o.
0. veroud., Vervr,emden.
Straw berry-plant, s..elardb eziiin plant, vr.
Strangely, adv., zie Strange.
Strawberry-Tree, s. zekere altijd groene
Strangeness, s. Vseemdheid. *
112.
Koel
boons,
, var. strawbuth,
heid. * , Zonderlingheid.
Strooijen , Vaa stroo go-.
wijdering. * ,Wonde, baarlijleheid, y r. bourd.
, Onbe- 3trawcolour, s. Strookleur,, yr.
Sti anger , s. Buiienlander.
kende. * — , Gast, Vreemde, tn.; to Strawcoloured , adj. Strooklenrig.
Make a — of one, lemana als een' Strawcutter, s. Hakselsnijder,
*—,
yreetndeling beh, hdelen ; tai 'Make one's Snit kist
yr.
self a —, Ve.e r;ligtpiegingen maken.
Strawgoods, s. Van stroo gernaakte dinto Stranger, v. a.SHAlis p .', Verivijderen. gen, o. ?nem,.
to Strangle, v. a. Worgen.* —, Smoren, Strawhat, a. Strooffen hoed, m.
Stikken. * —
drukken .Viet duen Strawmac, s. Stroomat , yr.
verschiinen.
Strawmatter, s. .1V; e,tigheid , BeuzeStrangler, s. Worger,, m.
ling, yr.
Strangles, s. pl. jpaarden, Dries,vr. Strawmatartss, s. Stroornatras , vr.
So angling , s. [Forging, yr.
Scran,aper, s. Stroopapier,, o.
Strangulation, s. iVorging. * —,Verstik Stra y-, sclified , adj. Net stroo gevuld.
king, vr.
Strawworm, s. S:,,,oworns , tn.
Straugurious, adj. Van de leruile
Strawwieatit, s. Sts ookranc , vs.
Strangury, s. Gestremde Iva:era/zing
aoj. Stroos)en.
vr.
a Stray , v. n. Zwerven, Rondloopen,
Koude
Strap , I. Rion (van leder of ander e st f
ikreen en weer loopen. * , Dwalen ,
Rondzweryen,
* —, zie Strop.
Dolen ;
AB0
van,
0 o,doien ;
to Strap , v. a. Met riemen slaan.
Strappado, s.weleer zekere straf.Wippen,o. .elpwalea van. *— , v. a. SHAMP.,
to Strappado, v. a. weleer, Wip en.
to Mislea I.
Strapper , s. gemeen, steal e man of y rouw, Stray , s. Veri en dier , Verloren ding,
Dwating , yr.
Knew' , m.
o. * — , Z-Ke, sing. *
Strapping, adj. gerneen , Groot.
Strayer, s. Zwerver, vs.
zie
Strata, s. pl.,
Stratum.
Straying, s. Zwerven.*—, Dolen, 0.
Stratagem, s. Krijg.77ist. * —, List, yr. Streak, s. Streep, yr.
Strategus, s. iri hot nude iithene,lloold- to Streak , v. a. Streten, Gestreept 111161fi Cier, vs.
ken; to - WITH, Strepen tee:. Strategy, s. Kri/gskunde , yr.
veroud., zie Stretch.
o.
Streaked,
Gestreept.
Strath, s.
Strathspey, s. een levendige Schot. dans. Streaky, adj. Gestreept.
Stratification, s. Leggen in lagen,, o.
Stream, s. Strum,
v. a.
to Stratify, v. a. In lagers of beddingen to Stream, v. n. Struomen. *
Geleggen.
Doers stroomen, Uitstorten. *
Stralocracy , s.
e regering , yr. sot eept waken ; to- w prii , Stret cra :net.
Stratography, s Be3c,',/ .;sing der legers, y r. * —, scheepsw. , als : to — the buoy, De
Stratum, s. (pl. Strata ,) La,g , Bed- boei opsteken.
ding, y r.
Stream-anchor, s. Werpanker,, o.
Straught , part. verond. , zie to Stretch. Streani-i,uoy, s. 'Joel van het
ker. , yr.
Straw,, s. Stroo , o. ;
vr.;
to Be in the —, Isa het kreaxbf.d Z .7 ; Stream-cable , s. Daagsch tows, 0.
I care not a — for it, IA geef er niet Streamer, s.
m.
cm; prov. to Stumble at a — and leap Strea.alet , s. Set son4je o., Beek, yr.
over a block , 1VIuggen uitzuigen , en Stream-Lin, s. Stroomtin, o.
kernels doorslikken ; A drowning man Streany, adj. Vol stroomen, Stroomend.
Street, s. Straat , yr.
will catch a—, .Nood leert bidden.

to Straw, v. a. veroud., zie to Strew.
Streetdoor, s. Buitendeur,, Straatdezir,,
Stia4betl,
Stroobed, u.,Strooz:k , tn. Voordeur, yr.
Cn v;
Vt.
i ,:. /:2-4;7.;3
eet-l. ut,:rc., 3 S rad
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Straatdeun, m., Straat- 'Striae, s. pl. Groeffes of Gleufies (in
schelpen), o. meerv.
lied, o.
Streetwalker, s. Straathoer, yr. *—, Striate, Striated, adj. Met groeffes , Ge.
groefd.
Straatslijper , m.
Street-wand, s. Opziener over de stra- Striature, s. Groeving Gegroefdheid, yr..
ten, m.
Strich, s. SPENSER , Nachtuil, m.
Stricken , part van to Strike. Aanm. ills
Streight, zie Straight en Strait.
Strene, s. CHAUCER , zie Strain, Race. deelwoord is het, zoo niet geheel, ten
, adj. Ver
Strength, s. Sterkte, Kracht. * — , Ves- minste bgna verouderd.
ting, Sterkte, yr.
gevorderd; — in years, Bejaard.
to Strength , v. a. & n. veroud., zie to Strickle, s. Striflehout (b* het meten),o.
Street-tune, s.

Strengthen.
to Strengthen, v. a,

Versterken. *—,
Bekrachtigen, Bevestigen. * "Ianmoedigen. * — , Aanzetten. * — , v. n.
Sterker worden.
Strengthener, s. Die of Dat versterkt,
Versterker,, m. * , in de geneesk., Versterkend middel, o.
Strengthless, adj. Krachteloos, Zwak.
Strenuous, adj. (Strenuously, adv.)Dap-

per. * —, I,Jverig.

Strenuousness , s. Ifver, m.
Strepent , adj. SHENSTONE, Luidruchty.
Streperous, adj. Luid, Geraasmaken ,

Strict , adj. (Strictly, adv. )Naauwkeurig,

Stipt. *—, Gestreng.*—, Beperkt. *—,

Naauw,, Eng. *—, Gespannen, Stu f.
Naauwkeurigheid, StiptGestrengheid, yr.
held. *
ZamentrekStricture, s. Slag,
Aanmerking, vr. *—, Teeking. *
ken, o., Schiln, m.
Strid, pret. , zie to Stride.
Stridden, part., zie to Stride.
Stride, s. Groote schrede, yr.
to Stride, irr. v. n. Met groote schreden
Schrilden , Stappen; I.) to
gaan. *
AL t 41G, a.) Voortstapten ; b,) Stappen kings ; 2.) to — AWAY , Wegstappen ; 3.) He streee FORTH from the
cabin, ij staple nit de kafuit ; 4.) to OVER one, Over iemand stappen ofsehrgden ; 5.) to UP TO one, Naar ieviand toestappen. * — , v. a. 0 .;erschrgden.
Stridor, s. Krstschend geluid , o.
Srridulous, adj. Ritselend, Snorrend
Ruischend, Krassend.
Strife, s. Twist, tn., Tweedragt, yr.
* —, Nagver,, Wedijver,, m. * —,
derwaardigheid , vr,
Strildig.
Strifeful, adj. Twistgierig.*
Strigment, s. veroud. , Sehraapsel , o.
Strigose , adj. in de plantk., Harig, Met
borstelige Karen bezet.
to Strike, irr. v. a. Slaan, Een' slag
geven. * —, Slaan, Treffen, StraPn;
to — ugly. Met leelijkheid strafen; to
- WITH fear, Bevreesd maker:. * ,
Werpen, Smgten. * —, van eene kick,
Slaan, Munte's. *—, (do
Slaan. *
zeilen) Strijken. * , Trefen , Rseren. * —, (eenen koop) Slui ten. *—,
andere woorden als : to -- the sands,
Strictness, s.

in. *

Luidruchtig.
Nadruk ,
2
Geweld, o.
to Stress, v. a. In verlegenheid brengen,
In het naauw brengen.
to Stretch, v. a. Uitrekken, Spannen.
* Inspannen. * — , Overspannen, Te
buiten gaan Te ver drsjven; a.) to
-OUT,
Uitrekken, Uitbreiden, Uitspannen; 2.) to — OVER the last, Op de
leest spannen of zetten; 3.) to — To,
Uitstrekken tot; 4.) to— UP , Oplieffen.
* —, v. n. Zich uitstrekken, Spannen.
Zich inspannen, Zich moeiie geven. , Liegen; I.) to —FOR. , Zicb
inspannen of Moeite doen om jets to ertangen , Moeite doen om; 2.) to—OUT,
Zich uitstrekken (van ... tot); 1.1 to
— To, Zich uitstrekken tot, Reiken
tot (mil.
Stretch, s. Uitstrekking, Uitspanning.,
*
Uitgebreidheid,
* —, Inspanning. * Uiterste rekking , yr.
Stretcher, s. Spanner, Ultrekker,, m.,
Werktuig, waarop men jets spant. *—,
Blok, Hout, waarop de roeger zijne
voeten zet , o., Spoorstok , m.
Stranden ; to — the tents, De senses
to Strew, zie to Straw.
afbreken; a.) to—one's head AGAINST
Strewing, s Strooging, yr.*—, Strom'. a wall, Met het hood tegen een' muur
sel o.
slaan; 2.) to — DOWN, Nedervellev,,
Strewment, s. SHAKSP., Strooisel (tot Met een' slag vellen ; 3.) to — OFF , a.)
versiering), o.
Afslaan b.) Doorhalen, Doorschrappen,
Stress, s.

WI? • •
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Uitdoen (in eene rekening); 4.) to —
OUT , a.) Door slaan voortbrengen , Er
eat slaan ; b.) Uitwisschen, Uitdoen,
Doorslaan; c.) Aan den dag brengen ;
d.)Voortbreng en ; 5.) to-UP, a.)Slaan,
Roereni — up the drums, .doer de trotsWok ; to-UP a march, Len' morsel; slaan;
b.) Sluiten , Maken, ilangaan ; to -VP a bargain , Len' koop siuiten ; c.)
Doen ontstaan, Voortbrengen, 6.) to WITH, a.) Slaan of Treffen met, b.)
Treffen of Vervullen met. * v. n.
S laan.* Stranden.*—, Aanvallen.*
Sehieten, Gaan, Zich snel bewegen. *—,
Eensklaps in den een' of anderen toestlind
geraken. * —, De Ylag strijken ; I.) to
- AGAINST , a.) Staan tegen ; b. )St
den met; 2.) to — AT , a.) Slaan naar,
Een' slag doen naar; b.) ilanvallen ,
4anranden; 3.) to - IN WITH, a.)
Instemmen met ; b.) Zich rigten naar;
4.) to — INTO, Loopen in, Uitloopen
in; 5.) to — ON ( UPON , ) Slaan op ;
6.) to —OUT , a.) Zich uitbreiden; b.)
Uitspatten (in IN TO ) ; c.) Uitloopen ;
7. , ) to — THROUGH, Zich vertoonen door,
in; 8.) to — TO, a.) De vlag strijken
Yoor; b.) Onderdoen voor; 9 .) to— UP,
a.) De trommel roeren; The band struck
UP WITH the national air, De troop
speelde het nationals lied; b.) Geroerd
worden; io.) The galley struck UPON a
sand, De galei strandde op eene zandbank.
I
Strike, s. Schoften, Ophonden van het
werk. *
, St/vie/tout (voor eene tnaat),
o. * , Maat , yr *
Schepel , o.
Strikeblock, s. zekere schaaf, Stootschaaf,, yr.
Striker, s. Die slaat, enz. ,zie to Strike.
Striking, adj. Trefend , Zeer bit:zonder,
ilarimerkelajk.
Strikingly, adv. Trefend ,'Verrassend.
Strikingness, s. Verrassende , o.
String, s. Band, Riem,
Snoer, o.
* , Snaar ( van een muzijkinstrument),
yr. * Sneer (paarlen, enz.). * —,
Vezeltje , Draadje, o. —, Spier ,Ze17t1W , Pees. * , Pees (aan eene boog).
* —, Reeks, ilaneenschakeling , yr.;
to Have two strings ro the how, Twee
midelelen of Twee oogmerken hebben; He
has the world in a —, Mlles gaat hem
vaar wensch.
to String, irr. v. a. Van snaren voorzien,
Besnaren. *
(een snaartuig) StemMen. *
tlanrigen, *
Spannen ;

STRIN
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fig. Versterken; to - WITH , a.) Desna'
ren met ; b.) Versterken met.
Stringed , adj. Met snaren ,snoeren, banden, pezen voorzien of Daardoor
gebragt.
Stringent, adj. Tnomsow , Bindend. *—,
Zamentrekkend.
Stringer , s. verotl., Boogspanner,, no.
Stringhalt, s. Kramp in bet achterbeen
eens paards , waarbsj het eene hooger
getrokken words dan het andere, yr.
Stringiness, 8. Vezeligheid,Dradigheid,vra
Stringless , adj. Zonder snaren. * —, Zender pezen.
Stringy, adj. Vezelig , Dradig , Taal.
to Strip, v. a. Ontblooten, Ontkleeden.
*—, Plunderen , Uitkteeden. *— ,
schillen. *
Ontdoen, Bevrilden.*—,
Stroopen, iffstroopen; I.) to - op, a. )
Berooven van; b.) to — one or one's
clothes, Iemand uitkleeden ; (Aanm.
LocKE en SHAKSP. komt to
FROM
voor;) 2.) to - OFF, Uittreleken ; to OFF one's clothes, Zijne kleederen
trekken, uitdoen.
Strip, s. Reepje , Strookje , o.
to Stripe, v. a. Strepen , Met strepsn
Kioppen, Sloan.
maken. *
Stripe , s. Streep, yr. * —, Reeds, Sinkje (van eene andere kleur), o. *
.Strient , y r. *
, Slag, tn.
Striped, adj. Gestreept.
Stripling, s. lunge bloed , ilankome, tn.
Stripper, s. 411 trooper, m., Stripster ,
Strtpmetd , yr.
to Strive, trr„ v. n. Streven, Trachten.
*
Twisten, Strftlen. * —,Ijveren,
Wedifveren; I.) to — ABOUT, Strife/en
of Twisten om of over; 2.) tO-AGAINST.,
a.) Strijden tegen ; b.) Zich verzetten
tegen ; 3.) to — FOR,' Streven, Staan
of Bingen naar; 4.) to — TO , Trachten te; 5.) tO- WITH , a.) Kampen of
Strilden met; b.) Wedijveren met.
Striver, s. Strever. * —, Twister. *
Ifveraar , Mededinger , m.
Striving, s. Streven , o. *
Strild ,171.
Strivingly, adv. In de wed, ifverig.
Strobil, s. Dennentap, tn. of Zaad.
huisje, hetwelk daarnaar gelitlet , a.
Strode , pret., zie to Stride,
S rokal,s. Blaaspip(der glasblazers),vr.
Stroke, s. Slag, Houw,, Stoot. * ,
.elanval. * —, Trek (met eene pen of
penseel). * —, Slag, m., Ramp.
Streep, Lyn, yr. * 5 Vermogen o.,
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Kracht , yr.; to Give the finishing —
to a thing, De laatste hand aan lets
leggen.
to Stroke , Streelen, Strfeken met
de handen, S:rooken. * — , Zachtjes
writ); en.
Stroker, s. Streeler, Strijker,, m.
Strokesman, s. Voorste roeijer (in eene
sleep), m.
Stroking, s. Streelen, Strijken , o. *
pl. Strckings, Laatste melk , die men nit
eene koe lean krilgen, yr.
to Stroll, v. n. Zwerven, Heen en weir
loopen , Rondreizen; I.) to - A BR.AD,
Rondzwerren ; 2.) to — FORTH , Wegdrentelen (van FROM ) ; 3.) CO - OUT,
Naar buiten drentelen; 4.) to - UP and
DOWN, Heen en weir zweryen.
Stroll, s. Zwerven, Toertje, o.
Stroller, s. Zwerver,, Landlooper. *
Rondreizende tooneelspeler, in.
Strond, s. veroud., Strand, o.
Strong, adj. Stork. *
Krachtig, Geweldig. * — Gezend. *
Ifverig.
*—, Stork, Krachtig , Bedwelmend.*—,
Zwaar (oils to verteren)..
, Bondig,
Dringend.*--,Bekwaam. Beknopt.
Strongbacked, adj. Eenen sterken rug
hebbende.
Strong:bodied, adi! Sterk van ligchaam.
Strong-colour, s. Storks ofHarde kleur,vr.
Strongdocked, adj. Gespierd.
Strongfisted ,adj. Sterke vuisten hebbende.
Stronggilt , adj. Zwaar verge/d.
Stronghand, s. Sterke hand, Magt, yr.,
Geweld, o.
Stronghanded, adj. Stork van handen.
Stronghold, a. Sterkte, Vesting, yr.
Stronglimbed, adj. Gespierd.
Strongly, adv., zie Strong.
Strongset , adj. Stevig, Sterk.
Strongwater,, s. Sterke drank , tn.
Strongwater-shop, s. Drankwinkel , en.
Strontta, Stroati4n, s. cease eener witte
aarde.
Strontitic, adj. Van strontia.
Strontium, s., zie IVIetallic base of strontia.
Strook, pret. & part. veroud.,zie to Strike.
Strop, s. Striekriens ( yoor scheermes,en).
—, Strop, in.
Strophe, s. Eerste , vierde , zevende, enz.
yers eener geregelde ode , o., Strophe, yr.
to Strout , V. n. veroud. , zie to strut.
Strove, pret., zie to Strive.
to Strow, irr. v. a. Stroorien,Spreiden.
*—,Bestrooijen, Bespreiden. * Verstrool/en; a.) tv -- ABour,, Li.) Ro3d-

strooijen; b.)Strooffen langs, over; 2. )
to — UPON, Strooijen op.
to Strowl , v. n. veroud. , zie to Stroll.
to Stroy, zie Destroy.
Struck , pret. & part. , zie to Strike.
Structure, s. Bouwing, y r., Bouwen,o.
*
Stijl, tn., Monier yen bouwen,
vr.*—, Gebouw, o.
to Struggle, v. n. Zich beijveren, Zich
inspannen. *—,Streven,Worstelen.*—,
Met moeijeliskhedenworstelen ; I. ) to A GAINST Worstelen teen; 2.) to FOR , Kampen ern, year ; 3.) tO - ON ,
Voortworstelen, Voortstreven ; 4.) to THROUGH , Doorworstelen ; 5.) tb WITH , Worstelen met.
Struggle, s. Inspanning ,Beijyering. , Poging , y r. , Kamp, m., Worsteling ,vr.
Struggler, s. Striver, Worstelaar,, m.
Struggling, s. Worseeling, Paging, yr.
Strums, a. Kropgezwel, o.
Strunious , adj. Met kropgezwellen geplaagd.
Strumpet, s. Hoer, Straathoer, yr. *_,
adj. Iloerachtig; fig. Valsch.
to Strumpet, v. a. veroud., Schenden,
Tot eene hoer maken.
Strung, pret. & part., zie to String.
to Strut, v. n. Met eene gemaakte defZwellen,Opzwellen;
tigheldstappen.
— BEFORE, Deftig treden yoor;
a.)
2.) to - WITH , Zwellen van.
Strut, s. Stange toed, m.
Strutter, s. lemand, die deftig crept;
fig. Praler, Grootspreker , us.
Struttingly, adv. Verwaand.
Strychnia, s. ream van een vergi ft, dat
men nit de braaknoot verkrigt.
*—, B lok,
Stub, s. Stobbe, yr., Stomp,
o., Stabbe , yr.
to Stub, v. a. Uitroeijen; to—UP, Opdelven , Roofien.
Stork,
Stubbed, adj. Kerr en dik. *
Gehard.
Stubbethiess, s. Kort- en dikheid, yr.
Stubble , s. Stoppel (van koren), an.
Stubblefield, s. Stoppelveld, o.
Stubble-goose, s. Stoppelgans, yr.
Stubborn, adj. (Stubbornly, adv.)Hardnekkig , Onvetzettelijk. * -- , Hard,
Ste;sf: * —,Vast, Standvastig.*—, Row.
Stubbornness, s. Hardnekkigveid, yr.
Stubby, adj. kort en dik.
KorStubnail, s. Gebroken spijker. *
se en dikke ,pisker, m.
Stucco, a. ze.i.ere fijese pleisterkalk
ke.de,,;

STUC
to Stucco, v. a. Stucadoren.
Stuck, pret. & part. zie to Stick.
Stuck, s. SUARSP., Stoot, m.
zie Stucco.
Stuck, s.
Stuckle, s. Korengast, m.
Scud, s. Post, Paal, * —, Nagel
met eon' grooten kop tot sieraad, Beslagnagel , m. , Knopje (tot sieraad).
*
Ilemdeknoopje, o.
Stud , s. Stoeterij, vr.
to Stud, v. a:Met nagels versieren of'beslaan; to - WITH, Versieren, .13edekken of Bezaaijen met.
Studding-sail, s. Lijzeil, o.
Studding-sail-boom, s. Lfizeilspier,yr.
Student, s. Student, Letteroefenaar. *—,
Geleerde , m.
Studied, adj. Geleerd, Bekwaam, Ervaren.
veroud., Opzettelifk.
Studier, s. Studerende ., vs.
Studio, s. Studeervertrek (van een' kunstenaar),
Studious, adj. (Studiously, adv.) Stride.
rends. *
Ilverig. * —, Or ,
lettene z Naanwkeurig. * , Nadenkend; I.) - OF , 1,Iverig in, Zorgende
voor; 2.) - TO, llverig Otis te.
Studiousness, s. Vktigheid, yr.
Study, s. Studio , Naarstigheid in het
leeren, y r. * Nadenken, o.; Diepzinnigheid, y r; to Be in a brown - ,In deep
gepeins zijn , In nadenkenverzanken
Wetenschap, Letteroefining , Studie, yr., Vak. ,o.*--,Studeerkamer, yr.
to Study, v. n. Studesen. * —, IJverig
Streven; ) to — FOR, Studeren op;
2.) to — TO, Studeren orb te. *
v.
a. Studeren. *
Bepeinzen. *—, Leeren, Leeren kennen.
Stuff, s. Stof, yr. *—,
*—,
Veasel, Hetgene lets vult. * —, MengStof, y r. of Weefiel van
eel, o. *
wol , (inzond. tot veering ,) o. * —, met
vera:ht., Goed,Thig, Pre,lwerk, o.
to Stuff, v. a. Pullen, Opvullen, Volproppen. Verstoppen ; a.) to —
I NTO , Stoeipen in; 2.) to - OUT, Opvullen, Volstoppen (met, %/Fru); 3.)
to - TOGETHER, ZaMet/StOPpe12, ZOrnenpakken ; 4.) to — u p , Toestoppen;
5.) to — WITH, Vullen met. *
v.n.
Vreten, Zich yolproppen.
Stuffhat , s. Grove vilten hoed, tn.
Stuffing, a. Stopsel. Vulsel, o.
Stuffstone, s. zekere kalksteen.
Smite. s. verond. zie Stucco.
ENG A. DUTCH DICT.

STUL
EC";
Stolen, S. in de mijnen , Watergang , tn.
to Stultify, v. a. Divans of Zot rnaken.
Stultiloquence, s. Zotte taal , yr.
Stuns, s. Most , 1Vieuwe wijo. * , Stem,
Door nieuwe gisting verbetertle
to Scum, v. a. bif wiinverlaters , Steinmen, Rijn door eene nieeewe gisting
verbeteren.
to Stumble, v. 0. Struikelen, Sirompelen ; fig. Struikelen, Een' sub slag beg;an , Zich ergeren; a.) to - AT a
straw, Naauwgezet in kleinigheden zsin;
2.) tO - IN one, Zich aan iemand ergeren; 3.) to - ON, a.) Voortstruikelen ; b.) zie to Stumble uPoN ; 4.) to
— OVER, Struikelen over; 6.) to UPON, Toevallig ontsnoe ten ofaantreren.
—, v. a. Does; struikelen.*
Tarr
stool geven, Ergeren.
Stumble, s. Struikeling, yr.; fig. fillsslag, m.
Stumbler, s. Struikelaar, m.
Stumblingblock ,Stumblingstone, s. Struikelblok , o.
, bf het cricket,
Stump ,s. Stomp ,vr. *
Stok, m.
Stumpy, adj. Vol Stompcn. * —, Hard.
CO Stun , v. a. (door te sterk geluid of
door een slag) Verdooven, Bedwelmen , Verstommen; to WIT H, VerdooYen met.
Stung, pret , & part. , zie to Sting.
Stunk, pret. & parr., zie to Stink.
to Stunt, v. a. Den groei beletten.
Stuntedness, s. CHEYNE, T,estand van
hetgene in zijn' gi bei belemmerd as,
D,ekje
Stupe, s. !Femme omslag ,
one eene wonde te betten,
to Stupe, v. a. Betten, Met warme -nsslagen beleggen.
Stupefaction , s. Bedwelming, Zinn2ioosVerbaasdheid, yr.
held. *
Stupefactive, adj. Gevoelloos tnakend,
Verdoovend.
Stupendous, adj. Vet bazend,Ontzettend.
Stupendously, adv. Verbazend, Oatzettend.
Stupendousness, o. Verbazende greotte, yr.
Stupid, adj. Dom, Gevoelloos, Dof. *—,
Lump.
Stupidity, s. Domheid, yr.
Stupidly, adv., zie Stupid.
Stupidness, s., zie Stupidity.
Stupifier, s. Neat gevoslloos maaht.
to Stupify , v. a. Gevoelloos maker,. *—,
Verbazen.
55
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SUBA
Stupor, s. Gevoelloosheid.
rerba.' Subacid , adj. Een weinig zuur,, Zaur-,
zing, yr.
achtig.
to Scuprate, v. a. Schenden, Onteeren. Subacrtd, adj. Een weinig scherp.
Stupration, s.-Schending, Onteering, yr. to Subact, v. a. veroud., Te onder brenSturdily, adv., zie Sturdy.
gen ; to — INTO , Brengen tot.
Sturdiness, s. Onbeschaamdheid, Stout- Subaction, s. Te onderbrenging. * —,
heid. * — , Standvastigheid. yr.
Smelting, yr.
Sturdy, adj. Onbeschaamd, Stout. *
Subah , s. in IndiE Previncie , yr.
Sturk. *
Hardnekkig.
Subanda, s. in Indid , Gouverneur (eener
Sturdy, s. polheid (van schapen), yr.
Stzbah), tn.
Sturgeon , s. een visch, Steur, m.
Subalmoner, s. Onderaalmoezenier,, tn.
Sturk, s. jonge bul , tn. of Koe , Pink, Subalpine, adj. Onder aan de Alpen.
Sterke, yr.
, s.
Subaltern , adj. Ondergeschikt. *
to Scut, v. a. & n. veroud. , zie to Stutter. Ondergeschikt ambtenaar. ,*
officier
Stutter, s. Stameren, o. * , veroud., beneden kapitein, m.
zie Stutterer.
Subalternate, adj. Beurtelingsch, Afwisse•
to Stutter, ,v. n. & a. Stamelen, Stot- tend. * —, s. in de logica Ondergeschikt
teren.
voorstel, o.
Stutterer, s. Stamelaar,
'zie Stam- Subal ternately , adv. Beurtelings.
merer.
Suhalternation, s, Afwisseling.* —, On
Stutteringly, adv. Stotterend ,Stamerend. dergeschiktheid , yr.
Sty, S. ZwOnenkot. * —, Bordeel, o.
Subaqueous, adj. Onder het water gelegen.
Sty,,s. zeker gezwel aan de oogleden , Subas'tral , adj, Onder de sterren, tfardsch.
Weegscheet , nz.,Strontje , o., zie Stian. Subastringent, adj. Een weinig zamento Sty, v. a. (varkens) In een schot op.
trekkend.
sluiten.h effen . S.ibbeadie, s. Onderdiender, Diendersto Sty, v. n. SPENSER Stijgen, Zich ver- knecht ns.
Stygtan , adj. Tot de Styx behoorende ; Subbrigadier, s. Onderbrigadier, tn.
fig. Helsch:
Subcarburetted, adj., zie Carburetted in
Stylar, adj. Tot den still van een' zonne- a subordinate degree.
wijzer behoorende.
Subcelestical, adj. tfardsch.
Style, s. Stijl, Schrijftrant ,
Subchanter, s. Ondervoorzanger,
in. * —, Wifze van apt eken , y r., Spreek- Subclavian, adj. Onder het sleutelbeen.
trant. * — , Schildertrant, , Titel, Subcommissioner, s. Onderschrijrer,
m. , Benaming ; — of court, Wijze van Subconsequence, s. Gevolg nit een gevolg,o
regtspleging , vr. * — , Stijl, waarmede Subconstellation, s. Sterrebeeld van den
de ouden schreven. * — ,StO , tr., Gratweeden fang, o.
veernaald , vr. °—, , nt. of Naiad Subcontracted, adj. Bepaald no een Vorig
van een' zonnewilzer,, yr. *— , Stijl , verdrag.
tn., Wijze van jaartellin4. , yr.
Subcontrary, adj. Een weinig tegenstrifto Style, v. a. Noetren , 2 ituleren.
dig. * , s. enkel pl. Subcontraries,
Styloid, adj. Naar een' stifi gelijkende.
Ondergeschikte tegenstellingen , yr. may.
Styptic, adj. Bloedstillend.
Subcutaneous, adj. Onder de huid.
middel ,
Subcuticular, adj. Onder de opperhuid.•
Stypticity, s. Blredstillend vermogen , o. Subdeacon, s. Onderdiaken,
Su, bility , s. SnzeekbaarAeid , yr.'
Subdean, s. Onderdeken (eener kerk), m.
Suable, adj. Smeekbaar.
Subdecuple , adj. Een deel van Lien
to Snade , v. a. veroud., zie to Per- vattende.
suade.
Subdelegate , adj. Onderafgevaardigd.
to Sunge, v. a., zie to Assuaee,
* — s. Onderafkevaardigde,m.
&Iasi% e, adj. Overredend, zie Persuasive. to Subdelegare, v. a. Poor eener andeSuPsory, adj. Dienende otn to overreden, ren afvaardigen.
zie Persuasory,
Subdented, adj. Onder getand.
Suavity s. Aangenaamheid , Lierelijk- Subdeposit, 5. Onderlaag , vr.
held , yr. * — , veroud. , Zoetheid • yr. Subderisorious, adj.Vrzendelijk bespottend.
Sub, in zamenstell., In een' minderen Subdititious, adj. Ondergeschoven , Pergraad , Onder.
t valscht.
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to Subdiversify, v. a. Vermenirultligen,
Weder veranderen.
to Subdivide, v. a. Weder verdeelen,
Onderaideelen ; K. - INTO, Weder verdeelen in. * — , v. n. Onderverdeeld zijn.
Subdivine, adj. Aeon God onderworpen.
Subdivision, s. Qnderafdeeling, yr.
Subdolous, adj. Bedriegelijk , Listig.
Subdominant, s. in de toonk.,Nootonder
de dominante, yr.
to Subduce, to Subduct , v. a. Wegnemen. * —, Aftrekken.
Subduction, s. Wegneming. * —, Aftrekking, yr.
to Subdue , v. a. Onderdrukken. *— ,
Te onder brengen, Overmeesteren.* —,
Temmen; I.) to — INTO despondency,
Tot wanhoop brengen, 2.) to-TO , Onderwerpen aan. (yr.
Subduement, s. SHARSP. , Onderwerping,
Subduer, s. Overwinnaar. *—, Temmer,m.
Subduple, Subduplicate, adj. Half, Een
deel van twee bevattende.
Subequal, adj. Bina gelijk.
Suberace, s. Kurkzuurzout , o.
Suberic, adj. Llit kurk verkregen; —
acid , Kurkzuur,, o.
Suberose, adj.Eenigszins beknaagd.
Suberous, adj. Kurkachtig, Zacht, Voirkrachtig.
Subfusk, adj. Donkeraclztig, Bruin.
Subglobular, adj. Een weinig bolachtig.
Subhastation , s. Openbare verkooping,vr.
Subindication. s. Aanduiding ,door teekenen, yr.
Subingression, s. Insluipen, a.
Subitaneous, adj. Plotseling.
Subjacent, adj. Onderliggend.
to Subject, v. a. Onderleggen. * —, Ontlerwerpen. * —, Dienstbaar maken; to
- TO, a.) Onderwerpen aan; b.)Voorstellen aan.
Subject, adj. Onder iets geplaatst. * —,
Onderworpen jOnderdanig. * —, B lootgesteld , Onderhevig. * —,ills voorwerp
van eene handeling ; — To, a.) Orderworpen aan ; b.) Onderdanig aan. *—,
s. Onderdaan, m. * —, Onderwerp, o.,
Stof, yr. * —, in, de spraakk., Onderwerp, Subject, e., Eerste naamval, m.
Subjection, s. Onderwerping , yr.;— TO,
Onderwerping aan.
Subjective, adj. Tot het onderwerp of
subject behoorende , Pnderwerpelijk, Subjectief: *—, Onderwerping aanduidende.
Subjectively, adv. Subjectief,Ondetwerpetal*.
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i to Subjoin, v. a. "Ian het einde bijvoe-

gen, Aanvoegen.
to Subjugate, v. a. Onderwerpen, Under
het juk brengen.
Subjugation , s. Onderwerping, yr.
Subjunction, s.Bifroeging,Aanyoeging,vrSubjunctive, adj. Aangevoegd. * —, in
de spraakk., 21an yoegend i — mood, of
* —, s. Aanvoegende w#ze, yr.
Sublanate, adj. Lenigszins wollig.
Sublapsarian, adj. Na den Iv/ van Adam
geschied ; — doctrine , Sublapsariaansche leer, welke stelt, dat God den val
van Adam heeft toegelaten, zonder denzelven van eeuwigheid bepaald to hebben.
*—, s. Aanhanger der Sublapsariaaasche leer, Sublapsariaan, m.
Sublapsary, adj. , zie Sublapsarian, adj.
Sublation, a. Wegneming , yr.
to Sublet, v. a. Onderverhuren.
Sublevation, s. Opheffing , yr.
Sublieutenant, s. Ondersuitenant, no.
Subligation, s. Onderbinding, yr.
Sublimable, adj. in de scheik., Sublimeerbaar.
Sublimableness, s. in de scheik., Sublimeerbaarheid, yr.
to Sublimate, v. a. in de scheik., Sublimeren. * —, Verheffen.
Sublimate, S. in de scheik., Gesublimeerde
stof, yr., bijz. Gesublimeerd kwikzilver,
Sublimaat, o. * —, adj. Gesublimeerd.
Sublimation, s. in tie scheik., Sublimeren,
o. Aanm. Het sublimeren verschilt alleen van het distilleren (zie Distillation)
daarin, dat men het laatste bezigt
omtrent vaste en vloeibare stof , het eerste
sPechts van vaste.
Sublime, adj. Verheven. * —, Voornaam.
*—,Vrolijk. * —, s. Verhevene , o.
to Sublime, v. a. Sublimeren. *—, Op.
heft-en. * —, Verheffen ; to — INTO,
Perheffen of Veredelen tot. * —, v. n.
Gesublimeerd worden.
Sublimely, adv., zie Sublime.
Sublimeness, s., zie Sublimity.
Sublimity, s. Hoogheid, Verheveilheid,v-r.
Sublingual, adj. Onder de tong.
Sublunar, adj. MILTON, zie Sublunary.
Sublunary, adj. Ondermaansch, ibrdsen.
* —, s. Wereldsche zaak, yr.
Sublnxation , s. Hevige verwrikkirq, yr.
Submarine, adj. Onder de zee.
Submaxillary, adj. Under het. kakehevr.
Submediant, s. in de toonk., 1VIiddelfoot , yr.
to Submerge , v. a. Onderdompelen.
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to Submerse, v. a., zie to Submerge.
Submersion, s. Onderdoweling, yr.
to Subrninister, v. a. Ver,choff^n , Bezorgen.
, v. n. Dienen; to— TO,
(servient.
Helper; tot, bij.
Subministrant, adj. BACON, zie SubSubministrate, v. a., zie to Subminister.
Subministration, s. Verschaffen, o.
Submiss, adj. dicht., Gedienstig , zie
Submissive.
Submission, s. Onderwerping, yr.; — TO,
Onderwerping ann. * — , Bekentenis.
* , Berusting, Onderwerping, yr.
Submissive, adj. (Submissively , adv.)
Nederig, Onderdanig.
Submissiveness, s. Onderdanigheid, yr.
Submissly, adv., zie Submiss.
to Submit, v. a. DRYDEN , Nederlaten.
Onderwerpen; to —To Onder*
werpen ann. * Oyerlaten, * v. n.
Zich onderwerpen; to— To, Zich onderwerpen aan.
Submitter, s. Die zich anderwerpt, Gedaten mensch,
Submultiple, s. Getal , dat eenige minden
in een ander begrepen is , zonder dat er
lets overbliffl ; 3 is a — of 21 , 21 gedeeld door 3 gnat op.
Subnascenc, adj. Beneden groegjend.
Subnormal, s. Lijrz onder tens loodlifn,yr.
Subnude , adj. Blinn naakt.
Subobscurely, adv. Een weinig duister.
Suboctave , Suboctuple , adj. Het achtste
gedeelte uitmakende of bevattende.
Subocular, adj. Onder het oog gelegen.
Suborbicular, adj. Bijna rend.
Subordinacy, Subordinancy,,
Ondergesciziktheid, Yr.; — To, Ondergeschiktheid
aan. *
Afklimming, Rif, vr.
Subordinate, adj. 0-ndergeschikt. * —,
In eene geregetde rij afklimmende. *—,
s. Ondergeschikt persoon, m. * —, Len
in eene afklimmende rij.
t o Subordinate , v. a. Onderschikken,
Onder tenon anderen plaatsen; to—To,
Onderschikken ann.
Subordinately , adv. Ondergeschikt.
Subordination, s. Ondergeschiktheid, Onderwerping, y r.; — To, Onderwerping
ann. *
, ilfktimming ,
*—,
Plants , yr.
to Suborn, v. a. Op cone geheime of onge ,orloofde wijze bezorgen. * —, Omkoopen ; to AGAINST, Omkoopen tegen..* , — , Tot een' valschen'eed overaim.

SUM
Subornation , s. Geheime of Ongeoorloolde
Omkooping, yr.
bezorging. *
Suborner, s. Omkooper, Bedrieger, m.
Subovate, adj. Bijon ovnal.
Subpoena, s. Dagvaarding onder verbeurte, yr.
to Subpoena, v. a. Op straf of Onder
verbeurte dagvaarden.
Subpoenaed, adj. Gedagvaard.
Subprior, s. Onderprior, in.
Subquadrate , adj. Blinn vierkant.
Subquadruple , adj. Een decd van tien bevattende.
Subquintuple, adj. Een deel van vhf bevattende.
Subramous , adj. Eenigszinsgetakt. Subrector, s. Onderrector,, m.
Subreption, s. Heimelijk bedrog , o. ,
Verschalking , V.
Subreptitious, adj. Op eene Usage lvijzo
verkregen.
to Subrogate , e:c. , zie to Surrogate, etc.
Subrotund, adj. Nina rood.
Subsaline , adj. Zoutachtig.
Subsalt , s. O;sdetzout, o.
(l geeSubscapular, adj. Onder de scapula
to Subscribe, v. a. Onderteekenen. *— ,
veroud., OnderwerBewilligen. *
pen. * v. n. Zijne toesternizing geyen. * — , Inteekenen; to — TO, a.)
Toestemmen in, .elannernen; b.) Inteekenen op, voor.
Subscriber, s. Onderteekenaar. * — , Inteekenaar,, m.
Subscript, S. BENTLEY, Onderschrift, o.
s. Onderteekening. *
Subscription
Bewilliging. *— , Inteekening , yr.
Subsection, s. Onderafdeeling , yr.
Subsecutive, adj. Volgend.
Subseptuple, adj. Een van zeven deelen
bevattende.
Subsequence, s. Volging, yr.
Subsequent, adj. Volgend.
Subsequently, adv. Daarna, Pervolgen.s.
to Subserve, v. a. Dienen, Beltulpzaam
zijn.
Subservience, Subserviency, s. Dienst,
m. , Behulpzaamheid, y r.; TO, Behulpzaamheid
Subservient, adj. Dienstbaar, Behulpzaam; — To, Behulpzoam tot, bij.
Subsessile , adj. in de plantk., Met zcer
korte steelen.
Subsextuple, adj. .Een deed van zes bet ov aStut beisj;ddee. , v. 'n. Zinkcn, Zakken ;:fig.
Verminderen, Bedaren.
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Subsidence, Subsidercy, s. Zinken,
Zakken , o.
*—,
Subsidiary, adj. Help,nd , Ells
s. Helper , m.
to Subsidize, v, a. Onderstandverkenen.
Subsidy, s. Help, yr., Onderstand , (in
geld,) tn.
to Subsign, v. a. Onderteekenen.
to Subsist, v. n. Bestaan, Zfin. *
Voortduren. * —, Leven , Bestaan ;I.)
to—IN,, Bestaan; 2.) CO - ON, Beon otherStaten van, Leven van ; to
men's charity, Van aalmoezen leven.
* —, v. a. Doen bestaan, Onderhouden.
Subsistence., Subsistency, s. Bestaan,
Aanlvezen, o. *
Vaortduring, yr.
Bestaan , o., Lost, in.
*
Subsistent, adj. Bestaande.
Subsoil , s. Ondergrond, m.
Subspecies, s. Ondersoort, yr.
Substance, :s. Zelfstandigheid, yr. * ,
Zelptandig of Bestaand ding. * 9
Voornaamste deal , o. , Inhoud, m. *—,
Lets wezenlüles. * Ligchaam, 0.*—,
Rijkdom, m. , Bezitting, yr., Middel
van bestaan, o.
Substantial , adj. Wezenlijk ,IBestaande.
* — , Ligcharoelsjk , Stofekik. * – ,
Stork, Vast, Krachtig. * Aanzienlijk , Vermogend, Rijk.
Substantiality, s. Zelfstandigheid. *—,
Ligchamelithheid, yr.
Substantially, adv., zie Substantial.
Substantialness, s. Zelfstandigheid. *—,
Vastheid, Sterkte , Duurzaamheid, yr.
Sttbstantials , s. pl. Hooppunten, WezenHike deelen, o. meerv.
to Substantiate, v. a. Doen bestaan. *—,
Bevestigen.
Substantive, s. in de spraakk., Zelfstandig naamwoord , o. * , adj. Zelfstandig. * —, in de spraakk., als : Noun—,
Zelfstandig naarnwoord; Verb —, Zelfstandig werkwoord.
Substantively, adv. Zelfstandig. * —,
Wezenlijk.
to Substitute, v. a. In eens anders plaats
zetten, Dezelye doers vervangen; tO FOR , In de plaats stellen van.
*
Substitute, s. Plaatsvervanger,,
van zaken, die de plants van iets anders
vervangen: One medicine is a — FOR
another, Het eene geneesmiddel word:
in de plaats van het andere gebruikt.
Substitution , s. Aanstelling in de plaats
van eenen anderen, yr. (Subtraction.
to Substract , v. a. Aftrekken , zie
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Substruction, s. Aftrekking, vs., zie
to Substract.
Substratum, s. Onderlaag, yr., Onder,
legsel, o. *
Lang ender eene andere,
Grondslag, m.
yr. *
Substruction , s. Bouwing ondes iets an(o.
dors , y r.
Substructure, s. 0 ndergebouw, Fontlamen t,
Substylar, adj. alt : —line, bij de zonnewizermakers, Regte lijn, waarop de
still van eenen zonnewijzer staat , yr.
Substyle, s., zie Substylar line.
Subsuiphate, adj., zie Not quite a sulphate
Subsultorily, adv. Met sprongen.
Subsultory , adj. Springend, Bij sprongen.
to Subsume, v. a. Aannemen, - Vooronderstellen.
Subtangent, s. in de mettle., Onderraaklijn, yr.
to Subtend, v. a. Spannen, Onder iets
anders spannen.
Subtense, s. Pees (van eon' boog), yr.
Subtepid, adj. Laauwachtig..
Subter, in zamenst., Onder.
Subterfluent, Subterfluous, adj. Ondervloeijend.
Subterfuge, s. Uit y lugt, List, yr.
Subterrane, s. Onderaardsch gebouw,, 0.
Subterraneal , adj. veroud., zie Subterranean.
Subterranean , adj. Onderaardsch.
Subterraneous, adj., ale Subterranean.
Subterranity, s. BROWN , Onderaardsche
plaats, yr.
Subterrany, adj. veroud. , zie Subterranean. * , S. BACON , Onderaardsch
hol , 0.
Subtile, adj. (Snbtilely,, adv.) Dun, Fijn.
Scherp.
*
Subtileness , s. Dunheid, Fijnheid, yr.,
zie Subtility.
to Subtiliate, v. a. HAR V EY Verdunnen.
Subtiliation , s. BOYLE , Ver. dunning , v r.
Subtility, s. Dunheid, Fijnheid. "— ,
Scherpzinnigheid. * — , Uitpluizing ,
Haarkloverfj, yr.
Subtilization, s. Verdunning, zoo dot het
in damp yervliegt. *—, Uitpluizing,
Spitsvindige uitlegging, yr.
to Subtilize, v. a. Verdunnen ; to - IN
Verdunnen tot. * , Uitpluizen ,-to,
Spitsvindig aitleggen. * , v. n. Haarkloven, Muggezrtten ; co ON, Haarkloven over.
Subtle, adj. Listig, Gefleten, Loos,
Spitsvindig, Fijn.
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Subtleness, s., zie Subtlety.
Subtlety, s. Loos held, Spi tsvindight id,vr.
Subtly, adv. , zie Subtle.
to Subtract, v. a. ilftrekken;t0—FROM,
ilftrekken van.
Subtra.cter,, s. Die of Dat aftrekt.
Subtraction , s. ilftrekking.* — ,Onthouding van een regt, yr.
Subtractive , adj. Aftrekkend, Wegnemend; — OF a thing, lets aftrekkend
of wegnemend.
Subtrahend , s. Getal, dat van een ander afgetrokken meet worden, o. •
Subtrifid, adj. Eenigszins driespletig.,
Subtriple, Subtriplicate, adj. Een deel
van drie bevattende.
Subulate, adj. Elsvortnig.
Suburb, s. Voorstad, yr. *—,pl. Suburbs,
Grcnzen, Omstreken, yr. meerv., Buitenstad , yr.
Suburban, adj. In de voorstad of devoorsteden wonende.
Snburbed , adj. CAREW , "Ian eerie voorstud grenzende.
Suburbial, Suburbian , adj., zie het meer
gebruik.Suburban.
Suburbicarian, Suburbicary, adj. Tot het
bisdom van Rome behoorende.
Subvariety , s. Ondergeschate verscheidenheid, yr.
Subventaneous, adj. BROWN, Tfrindig;
fig. Ledig; — egg, Windei, o.
Subvention, s. Hulp , yr., Bijstand,m.
to Subverse, v. a. veroud. , zie to S uhvert.
Subversion , s. Omeerwerping, Vernieling , Verwoerting , yr.
Subversive, adj. Omkeerend, Vernielend,
Ferwoestentl; — OF order, De orde omkeerend of verwoestend.
to Subvert, v. a. Omkeeren, Verwoesten.
Bederven.
*
Subverter, s. Verwoester.*—,Bederver,m.
Subworker,, s. Helper, m.
Succedaneous, adj. iens anders plaats
vervangende.
Succedaneum, s. Dat de plaats van iets.
anders vervangt, o., Plaatsvervanger,m.
to Succeed, v. n. Volgen ; to — TO, Volgen op, Opvolgen. * Opvolgen, In
de plaats treden. *—, Slagen. *— ,v.
a. Volgen. *
DRYDEN , Doen slagen,
Bevorderen.
Opvolger,
Succeeder, s.
Success, s. Uitslag, m.; to Have — ,
Slagen. Aanm. Zonder bijvoegvel beteekent 11 ,1 woord gerneenlijk: Goode nitslag , Voorsioed, m., Geluk, 0.
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Successful, adj. (Successfully, adv.)Ge=
lukkig, Slag.nd, Voorspoedig.
Goede
Successiulne, s. Geiuk, o.
slag , Voorspoed , m.
Volging.
*
—,
Reeks,
OpSuccession , s.
Opvolging van afvolging, R.ij. *
Erfopvolging, yr.,
stammelingen. *
Erfregt, o.
Successive, adj. Volgend , Na elkander,
veroud.. Erfelijle.
Opvolgend; *
Successively, adv. Na elkander.
Successiveness, s. Volging, yr.
Successless, adj. Ongelukklg,Niet slagend.
Successor, s. Opvolger, m.
Succiduous, adj. Op het punt om to vallen of in to storten.
Succiferons, adj. Saprijk, Sappig.
Succinate, s. Barnsteenzuur zout, o.
Succinct , adj. (Succinctly, adv.) Opgebonden, Opgeschort. *
Beknopt ,
Bondig. yr.
Beknoptheid
(van
sail),
Succinctness, s.
Succinic, adj. Uit barnsteen getrokken ;
— acid, Barnsteenzuur, a.
Succinite, s. een barnsteenkleurig tnineraa,.
Succinous, adj. Barnsteenachtig.
Succory, s. Suikerei, yr.
to Succour, v. a. Helpen , Bijstaan ,Ondersteunen.
Helper,
Succour, s. Help, yr. *
Succourer,, s. Helper, Ondersteuner, us.
Succourless, adj. Hulpeloos.
Succuba, s. f., Succubus, s. m. naafi:
van een' gewaanaen gees:, soort van
nachtmerrie.
Succulence, Succulency, s. Sappigheid,vr.
Succulent, adj. Sappig.
to Succumb, v. n. Bezwijken; CO - UNDER, Bezwilkensonder.
Succussation, s. Deaf, m.
Succussion , s. Schudding , Schok, tr.
Such, pron. Zulk, Zoodanig, Dergelijk;
— as, De zulken , die, Zij, die ; Mr.
— a one , De hoer die en die (wanneer
men den naam niet kan of wilnoemen).
to Suck, v. a. Zuigen; to -DOWN
one's throat, Opzuigen; 2.) CO-FROM ,
Zuigen van, Afzuigen; 3.) to -IN,
Inzuigen; to — IN AGAIN, Feder inzuigen ; 4.) to OUT Ultzurgen; 5.)
to --OUT OF, Zuigen uit ; 6.) CO-UP,
Opzuigen. * v. n. Zuigen; to—AT
the breast, flan de Borst zuigen.
Suck, s. Zuigen: *—, Zog, o.
*—, Zuigpijp,vr
Sucker, s. Zufger,
Zuigleder, o. *—, Scheut, m..
*
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Uitspruitsel, o., Loot , y r., Zuiger,
Uitlooper, m.
Sucket, s. Kokinje, yr., Balletic, Suikerballetfe, o.
Suckingbag, s. Zuigpopje, o.
Suckingbottle , s. Tuft , (voor kinderen,
om in plaats van de boost te gebruiken ,) Lul ,vr.
to Suckle, v. a. Zogen.
Suckle, s. Tepel ,
en Yr.
Suckling, s. Zuigeling ,
Suction, s. Zufgen, o. (m.
Sudary , s. vetoed. , Zweetdoek, Zakdoek,
Surf ation , s. Zweeten , o.
s. ZweetSudatory, adj. Zweetend. *
bad o. * —, B roeikas , yr.
Sudden, adj. Onverwacht , Plotseling.
s. vet*
veroud. , Oyerhaast. *
oed., On y erwacht voorval , o. ; On a —,
Of a —, Eensklaps, Onyerwacht.
Suddenly, adv. Plotseting, Plot elings,
Plotselijk , Eensklaps, Onverwachts.
Suddenness, s. Onverwachtheid , vr.
Sudorific, adj. Het zweetenbevorderende.
s. Zweetiniddel, o.
Sudorous, adj. Uit zweet bestaande.
Suds, s. pl. Zeepsop, o.; to Be in the—,
In verlegenheid zijn, In hetnaauw zijn.
to Sue, v. a. Bo) het geregt aanklagen.
Door het regt verks liken ; a.) to
*
-- one AT law, Iemand geregtelijk yerYolgen; 2.) to - OUT , Prior bet geregt
verkrifgen. * —, v. n. Verzoeken, Smeeken , Bidden; a.) to—FOR , Verzoeken
em; 2.) to- TO one FOR ,lemand smeeken am.
Suet , s. Niervet , Nierbed, o., Reuzel, tn.
Suety, adj. Reuzelig.
Dulden ,
to Suffer, v. a. Lilden. *
Laten, Niet verhinVerdragen. *
deren ; — him TO go , Laat hem gaan.
* —, v. n. Lijden. Straf Wen,
Gestraft worden; I.) to - BY , Lijden
door, van; 2.) to - FOR , Lijden voor.
Sufferable, adj. (Sufferably, adv.) Diagelijk , Lijdbaar. *—, Toe to staan.
Smart ,
Sufferance, s. Lijden, o. *
Pen, yr.
Sufferer, s. Lijder. * — , Vergunner,,
Toelater, tn.
Suffering, s. Lijden, o. , Smart, yr.
s. Lidzaantheid, yr., Geduld, a.
*
* , Vergunning , Toelating vr:
Sufferingly, adv. Lifdend, Met smart.
to Suffice, v. n. Genoeg zijn , Vo/doen;
I.) to—FOR, Genoeg zijn voor; 2.) to
- TO , Genoeg of Voldoende zip; te.*—,
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v. a.- Verscharen; to—TO, Verscha e ;

ann. *—, Aldoen, Bevredigen.
Ge.
Sufficiency , s. Toereikendheid. *
schiktheid, Bekwaamheid. * —,Genoegzaamheid, vr. —, Toercikende understand ,
*
Laatdunkendheid , yr.
Zie Self-sufficiency.
Sufficient, adj. Genoegzaatn, Genoeg,
Toereikend. *—, Bekwaam, Geschila;
I.) to Be—FOR, Genoeg ofToereikend
zijn voor ; 2. - TO , a.)7Iereikend tot,
voor ; b.) Toereikend om te.
Sufficiently, adv. Genoegzaam , Genoeg;,
Toereikend, Voldoende.
Suffisance , s. SPENSER Overvloed, tn.
to Suffix, v. a. eerie letter, enz. Toevoegen , Bijy oegen, Aanhechten.
(yr.
Suffix, S. B4gevoegde letter of lette,
to Sufflaminate, v. a. BARROW, Verhinderen, Terughouden, 0 phoudea, B e letter; •
Sufflation , s. Opblazing, yr.
to Suffocate , v. a. Verstikken.
Suffocate, adj. SHAKSP. , Verstikt.
Suffocating, adj. (Suffocatingly, adv.)
Stikkend.
Suffocation, s. Verstikking, yr.
Suffocative, adj. Verstikkend.
Suffragan, s. Wilbisschop, m.
Suffragan t, adj. Helpend. 4--, s. Helper,m.
to Suffragate, v. n. HALE , Overeen
men ; to-WITH, Overeen stemmen sot.
Suffragacor,, s. Begunstiger. * , Stemmer (voor iemand), m.
Suffrage, s. Stein yoor of tegen , yr.
Suffraginous, adj. BROWN , Tot het knie •
geivricht behoorende.
Suffruticous, adj. Heesterachtig,Struikig.
to Suilumigate, v. a. Berooken.
Soffumigation , s. Berooking, yr.
Suffumige, s. HARVEY, in de geneesk.,
Bcrooking, yr.
to Suffuse, v. a. Overgieten; tO-WIT
Overgieten met.
Suffusion , s. Overgieting , vr.*—,Overgietsel , Bekleedsel, o. , Kleur,, yr.
Sug, s. Waterluis , yr.
of lead, LoadSugar, s. Suiker, y r.;
sulker,
to Sugar, v. a. Suikeren. * Zoetmaken ; Sugared words, Suikerzoete wocrden, o. meerv.
Sugarapple , s.Suikerappel , tn.
Sugarbaker, s. Suikerbakker. *—, Sus.kerkoker , Suikerraffinadeur,, tn.
Sugarbason , s. Suikerpot, m.
Sugarboiler, s. Suikerketel , m.
Sugarbox ,s. Suikerpot, M., Suikerdoo!,,,r.
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Sugarcandy, s. Kandij, Kandijsuiker,vr. Een proces instellen ; veroud., to Bring
Sugarcane , s. Surke,rlet, o.
— , Getuigen brengen.
Sug-arcaster, s. Strike; doos , yr.
Suit, s. Volgen, 0., Opvolging, y r.; van
Sugarcleaver, s. Sulkertnes , o.
hier bij oude schrifvers, Reeks , _Rif, yr.;
Sugarcrusher,, s. Saike,bteker, tn.
zie Suite. *---, thaws, Stel (bifeen hooSugardish , s., zie Sugarbox.
rende dingen), o.; van hier, Pak (kl,eSugareater, s. Suikei y ogel , m.
ren), Kleed, o., Kleeding, y r.;— and
Sugarflag, s., zie Sugarcane.
service, (in leenregten,) Verpligting
Sugarhouse, s. Suikerrafflnaderij, y r.
om voor het hof van den leenheer te verSugarisland , s. Suikeretiand, o.
schijnen , yr.
Sugarladle, s. Suikerlepel , Suikerschep- to Suit, v. a. Naar jets schikken. * —,
per, tn. Voegen. * —, Kleeden. * —, v. n. OverSugarloaf, s. Suikerbrood, 0., Illeli c, yr, een komen; 1.) to — FOR one , Iemand
Sugarmaple, s. Suikeraboin, m.
voegen of convenidren; 2.) to-WITH,
Sugarmill, s. Suikermolen , tn.
Overeen k.onien met. Aanm. to Suit To,
Sugarmite, s. SuiA.'eigast, tn.
dat bi/DRIDEN root komt, y erdient geene
Sugarmould, s. Suikervorm, Suikerpot,m. navolging.
Sugarnippers , s. pl. Suikertang, vr.
Suitable, adj. Overeenkomstig; — To,
Sugarpail, s. Suikerenanei tie , o.
Overeenkomstig met.
Sagarpea, s. Suikererwt, y r.
Suitableness, s. Overeenkomstigheid, yr.;
Sugarplantatiou, s. Snike,plantaadje, y r. -- TO, Overeenkomstigheid met.
Sugarplum, s. Suikerboon. * —, Suiker- Suitably, adv., ale: — TO , Oyereenkom
erwt, vr.
s:ig, Volgens.
Sugarrefiner, s. Suikerrlinadenr, m.
Suit-court, s. Geregtshof van e'en' leenSugarscum , s. Suifreischurni, 0 .
beer , wactivoor de vassalen met-.5ten yet.Sugarshell, s. Vrouwenmunt , Yr.
schijnen, 0,
;.,ugarsifter,, s. Suikersti oofier , Strooi- Suit-covenant, S. %et eenkom.st wegeni het
lejel , tn.
( in.
geregtshof, yr.
Sugarspirit, s. Snikerbrantiewijn, R+/7/1 , Suit-custom, s. Dienstrerfaring , yr.
SugarsLicks, s. pl. O y ersuiket de kaneel- Suite, s. _Reeks, Rij, yr., Ge y olg , o.
tifpen , y r. meerv. Suitor, s. Velz[eker. * —, Vlifer, tn.
Sugarsups , s. p1. Gesvikerde biersoep , yr. Suitress , s. Vet z,ekcter,, yr.
Sugartrade, s. Suikerhavdel 4 tn.
Suitservice 5 s. Vrpligting van een' leenSugarwork , s., zie Sugarliouss.
man,, om voor Lei gem egtshtf v.in zijnea
Sugary, adj. /11s suiker, Zoet. * —, Van leenneer te tegt te ,taan, yr.
suiker houdende.
Su1cated, adj. Gegroejd.
Sugescent , adj. PALEy , Tot het .4:-..ilgen to Sulk, v. n. genseenz., Zuur zien,
behoorentle.
P ruilen.
to Suggest , v. a. Ingeyen , Ann de hard Sulkily , adv., zie Sulky.
ge y en, Inblazen, Influisteten ; to — a Sulkiness, s. Gernelifkheid, Onto"; edenthing TO one, lemand jets inblazen. *—, heid , yr.
veroud., Verletden.
Sulky, adj. G emelijk, Onterreden, Norsch.
Suggester, s. Ingever, m. Sullen, adj. (Sullenly, adv.) Knerrig,
Suggestion, s. Ingeving, y r., Heimelilke Norrig , Gemeliik. * — , _Boosaaratg.
wenk, n2. *--,lieimelithe aanzetting, y r. * —, Onvetzettelifk 5 Stug. * —, DonSuggestive, adj. Een' wenk bevattende.
ker, Treurig. * —, Armzalig , Dom,
to Suggil, v. a., zie to Defame.
Ellendig.
to Suggilate, v. a. Blond en biaauw slaan. Sullenness, s. Knorrigheid ,Gemellikheid.
Suggilation , s. Blaauwe plek , yr.
* —, Boosaardigheld. * —, Stugheld.
Suicidal, adj. tils een zelftnoird.
(m. * — , Donkerheid, yr.
Suicide, s. Zelfmoord. * —, Zelfmoorder, Sullens, s. pl. boert., Kwade luim,KorSuillage, s. veroud., Zinkput, tn.
zeligheid, yr.
Suing, a. BACON, Doorzijpelen, o.
Sulliage, s. ongebr., Bezeedeling, yr.
Suit, s. Vet zoek , Verzoekschri ft. * — , * — , Vail, o.
Aanzoek , o., Vrijerij, y r. *—, "Ian- to Sully, v. a. Bezoedelen, BcYuilen; to
leggen (van een regtsgeding). * —, — WITH, Bezoedelen met.
Rtgtsgeding, Proces, o.; to Bring a —, Sully, s. &het , Vlek, yr.
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Sulphate, s. Zwavelzuur zout, o.
Saiphatic, adj. Zwavelzuurzout.
Snlphato-tricarbonate, s. , als — of lead,
Rhomboedisch zwavelkoolzuur kod, o.
Sulphite , s. Zwa y elzuur zout, o.
Sulphur, s. Zwayel , yr.
to Sulphurate, v. a. Zavavelen.
Sulphurate, adj. veroud., Zwavelachtig.
Sulphuration, s. Zwaveling, yr.
Sulphureous, adj. ( Sulphureously , adv.)
Zwavelachtig.
Sulphureo-nsness, s. Zwavelachtigheid, yr.
Sulphuret, s. Yes binding van zwavel met
loogzouten , enz. , vr.
Sulphuretted, adj. Gezwaveld.
Sulphuric, adj. Zwavelachtig; — ac:d,
Zwayelzuur,, o.
Sulphurous, zie Sulphureous.
Sulphurpit, s. Zwavelgroef , yr.
Sulphurwort , s., zie Hog's-fennel.
Sulphury, adj. Zwavel bevattende.
Sultan, s. Turksche keizer, Sultan, m.
Sultana, Sultaness, s. Turksche keizerin,
Sultane , yr.
Sultanflower,, s. Bisambloen2 , yr.
Silltanry, s. Ooste ' sch rijk , waarover een
sultan het bestuur TkQett, yr.
Sultriness, s. Zoelheid,Zwoelheid, yr.
Sultry, adj. Zoel, Inwarm , Zwoet,
Smoorheet.
Sum, s. het geheel van lets, Som. *—,
, Zakelfikeinhoud,
Sam (gelds), vr.
Gevotg , o. , Gem. , Uittreksel. *
volgtrekking ,
Resultaat , o.
Iloogste graad , m. Toppunt , o.
to Sum, v. a. Optellen. * —, In eenkort
bestek bijeen brengen; to — UP , Opsommen. * — , v. n. Ale vederen heb
ben ; A wing full summed, Een yleuge 1,
die alle vederen heejt.
Sumach, s. Smak , yr.
Sumach-tree, s. eels heestergewas, Smak,vr.
Sumless, adj. Onberekenbaar.
Summarily, adv. Beknopt.
, s.
Summary, adj. Kort, Beknopt. *
Uittreksel, 0.
Summer, s. Zomer,, m.
to Summer, v. n. Den zomer doorbrengen. * , v. a. SHAKSP. , Warm houden.
Summer, s. Rekenaar, Opsommer.
* —, Draagsteen. * , Hoofdbalk ,
Draagbalk , m.
Summer-bird, s. Kapel, vr., Vlinder,
'.ummer-bonnet, s. Zomerhoed (voor yrouwen) .
Summercock, a. Jove zamerzalm , tn.
Summercorn, a. Zomerkoren, o.
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Surnmercypress, s. Zomercipres. tn.
Summercock, s. Zomereend, yrSummerfallow . s. Gezomervoord land, o.
to Summetfallow, v. a. Zomervoren.
Summerfly, s. Linterlieg yr.
Summerfruit, s. Zornerfruit , o.
Summerhouse, s. Zomerhuis , o.
Summerparlour, s. Zomet kamer yr.
Summerquarters, s. bl. Zamerkwartier,n.
Summersault, s. Sprong, waarbff de hielen over het hoofd komen , tn.
Summersavoury, s. Keula , Kuun, Yr.
Summerset, s., zie Somerset.
(o.
Summer-snowdrop , s. Laat sneeuwklokje,
‘Summersolstice, s. Zomerzonnestand ,
Summersuit, s. Zomerkleeding ,
Summerteal , s. Zomertaling, m.
Summerweather, s. Zomerweir, o.
Summit , s. Top, m., nppunt , o.
Summity, s. SWIFT, zie Summit.
to Summon, v. a. Dagi'aarden, Dater:.
* — , Roepen, Oproepen,Opwekken; I )
to— AWAY, Wegroepen, Roepen om
vertrekken; 2.) co—INTO, Roepen in;
3.) to — TO, a.) Roepen naar; b.)Roepen of Oproepen om te ; 4.) to - uP ,
Oproepen.
Summoner, s. Dagvaarder,, Geregtsbode,
Deurwaarder, m.
Summons, s. Dagvaarding. * —, Oproeping, yr.
to Summons, v. a. ten onregte your to
Summon.
Sump, s. oorspronk. , Somp , vr.
—,
thans, Smeltkroes. *
, in zoutwerk.,
Waterput ,
Sumpter, s. Pakpaard, Trekpaard , o.
* —, adj. Tot dragen dienendc; mute,
Pakmuilezel , tn.
Sumption, s. bp. TAYLOR, veroud.,
men. * —, Verspillen , o.
Sumptuary, adj De pracht of uitgaven
betreffende ; — laws, Wetten tegen de
pracht of weelde.
Sumptuosity, S. RALEIGH, zie Sumptuousness.
Sumptuous, adj. (Sumptuously, adv.)
Prachtig. (yr.
Sumptuousness , s. Pracht ,Kostbaarheid,
Sun , s. Zon , yr.
to Sun, v. a. Zonnen.
Sunbeam, s. Zonnestraal , tn.
Sunbeat, adj. Hevig door de zon beschenen.
Sunbright , adj. Zoo fielder als de ann.
Sunburning, s. Verbranding van de zon
(op het gezigt), yr.
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Sunburnt, adj. Door de zon verbrand.
Sunclad , adj. Helder Zonnig.
Sunday, s. Zondag , tn.
Sunday-letter, s. Zondagsletter, yr.
to Sunder, v. a. Afzonderen, Sclzeiden ;
to - PROM Afscheiden van.
Sunder, s. Twee (deelen) ; In — , in
Twean.
Sundew, s. zeker kruid,Zonnedauw,m.
Sundial, s. Zonnewer, tn.
Suudried, adj. In de zon gedroogd.
Sundry, adj. Verscheiden, Meer dan een.
Sunfish, s. Zonvisch,
Sunflower, s. Zonnebloem, yr.
Sung, pret. & part.. zie to Sing.
Sunk, pret. & part., zie to Sink.
Sunless, adj. Onbeschenen, Buiten de zon.
Sunlight , s. Zonlicht, o.
Sunlike, aaj. Geiffk de zon.
Sunny , adj. Gelijk de zon, Helder. *
Zonnig *
Goudgeel.
Sunproof, adj. Ondoordringbaar voor de
stralen der zon.
Sunrise, S u nrising , s. Opgang der zon, m.
Sunset, s. Ondergang der zoo, m.
Sunshine, a. Zonneschijn, tn.
Sunshiny, adj. Zonnig. *
Helder als
de zon.
Sunspurge, s. Zonnespurrie , yr.
to Sup, v. a. Slurpen, zie to Sip; toJP , Opslurpen.
Sup, s. Teugfe, o. , zie Sip.
to Sup, v. n. Het avondmaalhouden; Des
avonds eten ; CO - ON , UPON , Het avondvsaal doen met ,, Des avonds eten. * ,
v. a. Des avonds onthalen.
Super, in zamenst. beteekent: Meer,
dan een ander, Meer dan genoeg, Boven.
Superable, adj. Overwinnelük.
Superableness, s. Overwinnelijkheid, yr.
Superably, adv. OverwinneNk.
to Superabound, v. n. Overvloedig zijn ;
to - WITH , OVervloed hebben van.
Superabundance, s, Uvervloed,(meer dan
genoeg,) tn.
Superabundant , adj. ( Superabundantly ,
adv.) Overvloedig, Meer dan genoeg.
Soperabundantness, s., zie Superabundance.
to Superadd, v. a. ills eene toegift toevoegen ; to— TO , Voegen bi j; A super.
added favour, Eene nieuwe guns:.
Superaddition , s. Bilvoeging, Vermeerdering. * , Toegift , yr.
Superadvenient , adj. Bijkomende. *
Onverwachts komende.
to Superannuate, v. a. Door ouderdom
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onbekwaam maken , Doen verouderen.
* —, v. n. veroud., Meer dan een jaar
duren.
Superannuation , s. Staat van een' persoon
of zaak , welke door ouderdom onbekwaatn
geworden is, in., Veroudering, yr.
Superb, adj. Prachtig.
Superb-lily, s. Prachtlelie, yr.
Superbly, adv., zie Superb.
Supercargo , s. op een schip, Opperkoopman , Supercargo, in.
Supercelestial, adj. Boven het firmament,
Bovenhemelsch.
Superciliary,, adj. Boyce de wenkbrauwen
gelegen.
Supercilious, adj. (Superciliously, adv.)
Verwaand, Hoopnoedig , Stiff, Heersch.
zuchtig, Trotsch, Ingebeeld.i
Verwaandheid,
Superciliousness,
s.
Heerschzucht, yr. , Hoogmoed , tn.
Superconception, s. Overbevruchting, yr.
Supercon sequence , s. Later gevelg , o.
Supercrescence, s. Bovenopgroeijing , yr.
Supercrescent, adj. Bovenopgroeijend.
Supereminence , Supereminency, s. Voorrang, tn., Uitmuntendheid , yr.
Superetninent, adj.(Supereminently, adv.)
Zeer uittnuntend.
Supererogaut, adj. , zie Supererogatory.
v. n. Meer doen,, da
dan
.to Supereroate,
noodig is,bOverdriiven.
Supererogation, s. Overdrijving , Coeds
dried, waartoe men niet verpligt is „yr.
Supererogatory , adj. Overdreven , Overtollig.
Supererogative, adj., zie Supererogatory.
Superessential, adj. Overwezenlijk, Bovenmate wezenlille.
to Superexalt, v. a. Ongemeen verheffen.
Superexaltation , s. Meer clan gewone
verheffing , Buitengewone verheifing, yr.
Superexcellence, s. Buitengewone voortreffelijkheid , yr.
Superexcellent, adj. Zeer uitstekend , Ongemeen voortreffelijk.
Superexcrescence , s. Uitwas, o.
Superfecundicy, s.Overvruchtbaarheid,vr.
to Superferate , v. n. Na de eerste bevruchting weder bevrucht worden, Over.
bevrucht worden.
Superfetation, s. Overbevruchting, yr.
to Superfete, v. a. & n. verond.,
beyruchten, Overbevrucht worden.
Superfice , S. DRYDEN , Buitenzijde , Oppervlakte , yr.
Superficial, adj. Op de oppervlakte, Bo-

SUPS,
venste. *
Schijnhaar,
*—,
Oppervlakkig , Gering.
Superficiality, s. , zie Superficialness..
8uperficialiy,, adv. zie Superficial.
Superficialness , s. Oppervlakkigheid, yr.,
rUiterlijke schzjn , tn.
Superficies, s. sing & pl. Oppery lakte , yr.
Superfine, adj. Geer fijn , Super fijn.
Superfluence, s. veroud., Overtnaat , yr.
Superfluisance, s. weinig gebruik., Bovendrfiven , o.
Superfluitant , adj. weinig gebruik., Bovendrifvend.
Superfluity, s.Overrloed, m.,Overmaat,vr.
Superfluous, adj. (Superfluously, adv.)
Overvloedig, Overtollig.
Superfluousness, s. Overvloedigheid.*—,
Overt,/ ligheid, yr.
Superflux, s. SHAKSP. Overtollige , o.
Superfoliation , s. Overvloed van bladeren , vi,
Superhuman, adj. Bovenmenschelijk.
to Superimpose, v. a. Verder opleggen;
to — oN , UPON, Verder leggen op.
Superimpregnation , zie Superfetation.
Superincumbent, adj. Boven op jets liggend.
to Superinduce, v. a. Als een verder bewijs aanvoeren. * —, Bedekken ; a.) to
TO a thing, Bij jets voegen ; 2.) to
UPON one, Iemand toevoegen of toeschrijven.
Superinduction, s.Verdere aanvoering, vr.
Superinjection ,s. Volgende inspuiting, yr.
Superiustitution, s. Instelling op cent andere , yr.
to Superintend, v. a. Het opzigt over jets
hebben.
Superintendence, Superintendency, s. Opzigt Oppertoezig.t , o.
Superintendent, acj. Het opzigt hebbende.
* —, s. Opziener,,
Superior, adj. Hooger, Aanzienlijker.
Hooger ; — TO, Hooger Ian, Boven.
*
Vrij van, Onaangedaan. * — s.
Neerdere , Hoogere in rang, tn.
Superiority, s. Meerderkeil, y r., Grooter aanzien , o.
Superlation , s. B. JoNsoN , Vergrooting,,
Verheffing, vr.
Superlative, adj. Hoogst. * — , in de
spraakk., Overtreirend ; — degree, of:
* , S. Overtreffende trap ,
Superlatively, adv. In den hoogsten grand.
Superlativeness, s. Horgste grand, m.,
Uitmuntendheid, vr.
Superlunar, Superlunary, adj. Boven de
maan , Hemelsch.
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Supermundane, adj. Boven de wet eld, Bovenaardsch.
, Hemelsch ,
Supernal , adj. Boven. *
Bovenmenschelige.
Supernatant, adj. Bovendrisivend.
Supernatation , s. BovendrÜven , o.
Supernatural , adj. ( Supernaturally, adv. )
Bovennatuurlik , Wonderbaarl,jk.
Supernumerary , adj. Bowen het bepaalde
getal.*—, s. Overtollige,Surnumerair,m.
Superparticular, adj. Geheel buitengewoon;
— proportion or ratio , (in de wisk.)
Verhouding van i tot 2, of van 2 tot
3 , enz. , yr.
Superpartient , adj., als — ratio or
proportion, (in de wisk.) Verhoudi fig
van a tot 3, of van 7 tot io.
Superplant, s. BACON , plant , die op eerie
andere plant gtoeit , Die fplant , vr.
Superplusage , s. FELL, zie Surplusage.
to Superponclerate , v. a. Overwegen.
Superponderation, s. Overweging , yr.
to Superpose, v. a.bpleggen,B oven loom
to Superpraise, v. a. Boven mate plizen.
Superproportion , s. Overmaat , yr.
.
Superpurgation s. Te sterke purgatie,
Superreflection , s. Wedertervgicaalsing ,
terngkaatsing van een terfiggs(d.
kaatst beela ,) Yr.
Supersalicucy, s. Opspringing , yr.
Supersalient , adj. Opspringend.
Supersalt , s. , zie Subsalt.
to Supersaturate , v. a. areryerzadigen,
Supersaturation , s. 0 rerverzatliging, Yr.
to Superscribe, v. a. Boven op ... schrtivon. — , Ben opschrift op ... schrilyen.
Superscription, s. Opschrijving , y r. *—,
Opschrift , o.
Supersecular, adj. Boven de wereldlijke
zaken.
to Supersede, v. a. Krachteloos makers,
Opschorten , Verdringen , Afzetten.
Supersedeas s. in regten , Bevelschrift ,
om eerie zaak niet voort to zetten , o.
Superserviceable, adi. 111 te gedienstig.
Superstition , s. Bijgeloof, o. *
,
gerijn2de godsdiemtplegtigheid.
,
Naauwgezetheid , yr.
Superstitious, adj. (Superstitiously , adv. )
Bijgeloovig. * —, Nnauwgezet.
Superstitiousness , s. Bifgeloorigheid.*—,
Overdrevene nanuwgezetheid , yr.
to Superstrain , v. a. Overspannen.
to Superstruct, v. a Op jets anders ban*wen ; to — UPON, Bouwen op.
Superstruction , s. Gebouw op eon ander,
B ovengebouw a.
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Superstructive , adj. Op sets anders gebouwd.
Superstructure, s, Hetgene op jets anders
gebonwd is, Boven0ouw , o.
Supersubsrant'a . , adj. Over vast, Overdreven grond,g.
Supersulphate , s., zie Sulphate with an
excess of acid.
Supersulphuretred, adj. Overgezwaveld.
Supertertene, adj. Boren den gt used.
Superterrestrial, adj. Boyenaardsch.
Supertonic, s. , zie Note next above
the key-note.
Supervacaneous, adj. (Supervacaneously,
adv.) Overtoliig , Ndodeloos.
Supervacaneousness, s. Overtolligheid,
to Supervene, v. n. Blikortien ; to
To,
'Conan bij.
Supervenient, adj. Bijkomend; — TO a
thing, Bti lets koneend.
Supervention, s. Blikoming 7 y r, , Bijkomen , 0.
to Supervise , v. a. Het opzigt hebben over.
Supervise, s.
AKS 0. , zee Supervision.
Supervision, s.
zigt , Toezigt , o.
Supervisor, s. Opal e,er , Opzigter,, tn.
to Supervive 5 v. a. Ovet leven.
Supination, s. Achterove, * — ,
Tervgdraaijing (van de palm der
hand ), vr.
Supinator , s. 1:3gwarts draaijende
spier, vr.
Supine, s. ire de Lat. spraakk.. Supinum,o.
Supine , adj. (Supinely , adv.) Achteroverliggend. — Achtelous , Z,rgeloos,
Slapei ig.
Sup , n
so, s. Achteroverligging.*—,Achtelootheid , Slaperighe , vr.
Supinity,, s. BROWN zie Supineness.
Slippage, s. Siurpscl , Sop, o.,Soep Yr.
Suppalpation,
bish. HALL, Verlokking
door y riendeliike Ivoorden, Beprating , vr.
Supparasitation, s. x637, Vleilerij, yr.,
Vleijen , o.
to Supparasite 5 v. a. Pleijen , Flikflooilen.
Suppeclaneous, adj. Older de voeten.
to Suppeditate , v. a. PEARSON, Voorzien;
to — one WITH , lemand voorzien van.
Supper, s. Avondmaal , Avondeten , o.;
The Lord's — , Het nachtmaal.
Supper-board, s. Soupe-tafel , yr.
Suppercanterbury,, s. Zijtafel bil ten
coupe, yr.
Supperless, adj. Zonder avondmaal of
avondeten.
Supper-table ,
Supper-board.

Supper-time, s. Etenstild (des avonds),
Tud y our het avondeten, o.
to Supplant , v. a. Onderkruipen , Renadeelen , Den voet ligten. *— , Veldt ingen , Wegdringen.
Supplantation , s. Onderkruiping ,IVeringing , Benadeeling, yr.
Supplanter, s. Onderkruiper. *— , Verdringer,, m.
Supple , adj. Buigbaar,, Week. *—, B nigzadm , Ged wee , Gewillig ; TO , Gedwee voor Gehow zaam aan. * — Vei1 end , Kruipend. * — , Week makend.
to Supple, v. a. Buigbaar of Week maBuigza,an ofGedwee maken.
ken. *
—
n. Week worden ; to — INTO
Ore, gran tot.
Supplement, F. B:Jyoegsel , o.
Supplemental, Supplementary , adj. ifs
bi,/voegcel , Bijgcvoegd, Aanyalend.
Suppleness, s. Buigbaal held Weekheid.
* — , Gedweeheid , yr.
Suppletory,, adj. Len geirek yervultend.
* — s. Een gel/rek vet y ullend ding,
o., Aanvullivg , yr.
Supplial , s. Voidoen , Vervalen Voorzien (in behoepen), o.
Suppliance, S. SHAKSP.

yr.

Suppliant , adj. Smeekend , Vei zoekend.
* — , S. Smeeker,, Sup liant , no.
Suppliantly, adv. Smee 'end , Op eene sotmoedige WifZe.
to Supplicate, v. a. & n. Smeeken , Nederig verzoeken.
Supplication, s. Slieek;chrift. *
Nederig verzoek , o. , 0 )tweedige berie, vr.
Supplicatory,
Sweekend , Nedei ig
Ootinoedig vet zoekend.
to Supply , v. a. .danvullen. * — , Ver.
schaffen, Verzorgen , Voorzien. *—,Geven Brengen. * Vullen ; I.) to —
TO , Geven aan, Verschaffen ; 2.) to -WITH, Voorzien van.
Supply, s. AanYulling , Versterking.*—,
Hulp , vr. , Onderstand ,
Supplyment, s. SHAKSP., ale Supplial.
to Support, v. a. Onderstetinen. *—,Uithouden , Doorstaan, Volhoutien.*—, Lilden , Verdragen. * Onderhouden ; to
— one's self UPON rapine, Van roof /even.
—,
Support, s. Ondersteuning , yr.
Steun , m. * —, Benoodigdheden tits le.
vens , y r. , Le y ensonderh6ild , o. *
Versterking , yr.
Supportable, adj. Dragelijk ; It was not
— TO me, Het was niet nit to staan
voor mil.
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Supportableness, a. Drageiijkheid, yr.
Supportance, s. SHAKSP.
Onderstenfling , yr.
Suppurtation, s. bish. HALL, zie Supportance.
Supporter, s. Ondersteuner.
Steensel , o. , Steun. * Ondethouder. *—,
Verdediger. * —, in de wapenk.,Sehildhouder m.
Supportment 7 s. MILTON, zie Supportance.
Supposable , adj. Te y ooronderstellen : Onderstelbaar.
Supposal, s. Vooronderstelling , Olderstelling , vr.
w Suppose, N . Vooronderstellen , &ellen, Aannemen, Meenen, Geloovcn ,
IVanen , Onderstellen; to—a thing To
be true, Onderstellen dot icts waar is ,
lets als waar aannetnen. *
Onderschuiven, Verwisselen.
Suppose , s. Vitt, onderstell;ng , Meening,
Onderstelling , yr.
Supposer, a. Voorondersteller,, Onderstel•
ler,, m.
Supposition, s. Vooronders tel ling , Onderstaling , Stelling , yr.
Suppositional, adj., zie Hypothetical.
Supposititious,adj.Oadergeschoyen,Valsch.
* —, Denkbeel dig, Gewaand, Ondersteld.
Supposititiously,, adv. weinig gebruik., zie
Suppositively.
Supposicitiousuess , s. Valschkeid, yr. ,
Bedrog, a:
Suppositive, adj. Ondersteld , Voorondersteld.* —, S. Iletgene tent osderstelling
inhoudt, 0., Onderstelling, yr.
Suppositively,, ad v. Bijvooronderstelling.
Suppository, s. Zetpil , yr.
to Suppress, v. a. Onderdrukken , O y erAchterhotiden Verberweldigen. *
gen. *
Inhonden , Niet uitlaten.
Suppression, s. 0 nderdt ukking. *—, Verberging , yr.
Suppressive, adj. Onderdrukkend , Perbergend.
Suppressor, s. Onderdrukker, OyerwelPi.rberger, m.
*
to Suppurate, v. a. Doen etteren. *—, v.
n. Etteren.
EtSuppuration, s. Ettering , yr. *
ter, tn.
Suppurative, adj. Het etteren bevorderend.
* s. dat het etteren levor(lett , o.
Supputation,s. HOLDER, Be reke ning, yr.
to Suppute, v. a. veroud., Berekenen.
Supra, in zarnenst. Boren of Vuor.

Supralapsarian , adj. Voor den zondenval.
*----; De sum alapsat ions bet; eff'ende.*—,
s. Aanhanger van het gevoelen , dot
Adam's yal van alle eetrivigheid bepaald was, m.
Supralapsary, adj., zie Supralapsarian.
Supramuntlane , adj. _Boven de wet eld.
Supraorbital , adj. Boven de oegholte.
Supravulgar, adj. Meer din gemeen.
Supremacy , s. florgste InEigt , y r. ; Oath.
Bed, welke den koning ads opterof
hoofd der ketk gedaan wordt , m.
Supreme, adj. Iloogste,Voornaamste ;The
, De ililerhcogste.
Supremely, adv. Ten hoogste , lode hoogs te mate.
Sur, in zamenstellingen Daarenboven
of Over.
Suraddition, s. Bijvoeging, y r..*—, bijz.
een' naam , Bijnaam, tn.
Sural , adj. Tot de knit van het been behoorenae.
Surance, adj. Verzekering , yr., Borgtogt , tn.
Surbase, s. in de bouwk., Kraag aan de
basis, m.
Sul based , adj. in de bouwk. , Ben' kraag
of rand hebbende.
to Surbate , v. a. CLARENDON , Den hoer
van (een paatt!) aft-Oen. *—, (een
petard) yernioeven.
Surbeat 7 Sorbet, adj. SPENSER , bish.
HALL, zie Surbated.
to Surcease, v. n. & v. a. Ophouden ; x.)
to — Fr,oDi , Ophouden van ; ) to TO , Ophouden te.
Surcease, s. Ophouding, yr.
to Surcharge, v. a. Overladen; to
, Overladen met.
Surcharge , s. Overlading yr., Te zwae last, tn.
Surcharger, s. Overlader, tn.
Surcingle, s. Paksingel. * —,Goidel(om
bet lift), tn.
Surcingled, adj. Gegord.
Surcle, s. Loot, Spruit , yr.
Surcoat, s. Overrok „jay , tn.
to Surculate, v. a. De jonge /Nen van
alsnOen, Snoeijen.
Surd , adj. veroud. , Doof. * — , Dof, Ongehoord. * —, enkel gebruik. in de wick.
van getallen, Ontneetbaar. * —, Onbepaald.
Surdicy, s. COCKERAM, Doofhetd, yr.
, ZeSure, adj. Zeker, Onmiibaar. *
ker, Oyertuigd. — , Zeker,
Standvastig ; 1.) -- OF 7 Zeker

878

SURE

van ; to Make — OF a thing, Zich van
lets verzekeren ; to Be — or Afoot,
Ben' vasten trod hebben ; TO, a.)
Verzekerd aan ; b.) Zeker to (zulIen).
* — 5 adv: Zekerlifk ; To be
Zekerlijk Waarachtig !
Surefooted, adj. Met eenen vasten tied,
Niet struikelend.
Surely, adv. , Zekerlijk, zie Sare.
Sureness, s. Zekerheid,, yr.
Suretiship, s. Borgtogt, m., Borg zijn.o.
Surety, s. Zekerheid, Onmishrarheid.
* Veiligheid. * , Bevestiging, Getuigenis. * — , Verzekering , Zekerheid,
y r., Borgtogt. * —, Borg , tn.
Surf, s. Branding, vr. , Weeromftuit der
golven, tn.
Surface, s. Oppervlakte ,vr.
to Stirfeit , v. a. De maag overladen; to
- WITH, De maag overladen met. *—,
v. Zich de maag overladen, Te veel
eten.
Surfeit, s. Overlading der maag, yr.
Surfeiter, s. Vreter,, Gulzigaard ,
Surfeiting, s. Gulzigheid, Vraatzucht,vr.
Surfeitwater, s. Maagwater,, o. , Maagdroppels, tn. meetv.
Surge, s. Boar, Golf, yr.
to Surge, v. n. Golven.
Surgeless, adj. van de zee, .efen, Stil.
Surgeon, s. Wondheeler, lieelmeester,,
Chirurg#'n,
Surgeonry, s.verouci. , zie Surgery.
Surgery, s. Heelkunde, yr. * —,Chirurenswinkel ,
Slum adj. Golvend, Onstuimig,
Surlily, adv. , zie Surly.
Surliness, s. Norschheid, Knorrigheid ,
Stuurschheid , Onvriendelijkheid , yr.
Surly, adj. 1Vorsch, Knorrig , Stuursch,
OnvriendelOk.
Surmisal, 5.‘MILTON, zie Surmise.
to Surmise, v. a. Vermoeden , Wanen,
Gissen.
Surmise, s. Vermoeding , y r., Waan,
Gissing , yr.
Surmiser, s. Gisser,
Surmising, s., zie Surmise.
to Surmount , v. a. Te boven komen. *—,
Te boven gaan. * — , Overwinnen.
Surmountable , adj. Overwinnelijk , Overkomelijk.
Surmounter, s. Die to boven . komt, Overwinnaar,, m.
Surname, s. Bi:fnaam, Toenaam. *—
Van, Geslachtsnaam, Familienaarn m.
to Surname, v. a. Bijiiamen.

SURD
Suroxide s. Suroxide, o.
to Surpass, v. a. Overtreffen.
Surpassable , adj. Overtt elbaar.
Surpassing, adj.(Surpassingly , adv.)Uitmuntend, Voortreffelijk.
Surplice!, s. Koorhemd, 0. 5 Koorrok , tn.
S urpliced , adj. Ben' koorrok aanhebbende.
Surplus , Surplusage, s. Overschot , o.,
zie Overplus.
S urprisal Surprise , s. Overval, tn., Overrompeling. *—, Verrassing, Verwondering , yr.
to Surprise, v. a. Orerrompelen, O yervallen. * Verrassen. * Verwonderen, Verbazen ; to Be surprised AT,
Verwonderd of Verbaasd zijn over.
Surprising, adj. (Surprisingly, adv.)
Verbazend, Vreemd.
Surquedry, s. SPENSER, Ondragelfike
hoogmoed, tn.
Surrebutter, s. in regten, Tripliek , vr.
Surrejoinder, s. in regten, Tweede verdediging van den veiweerder , yr.
to Surrender, v. a. Overgeven; I.) to TO, Overgeven aan; 2.)to- UP, Overn. Zich overgeven (aan, to). * — ,
geven of gewonnen geven.
Surrender, s. Overgeving, yr.
Sarrenderee, s. Degene, aan Wien eene
plaats words overgegeven.
Surrenderor, s. Pachter,, die eene plaats
overgeeft,
Surrendry, s. weinig gebruik., zieSarrender.
Surreption, s. Verkrilging door list. *—,
Overrompeling , yr.
Surreptitious, adj. (Surreptitiously, adv.)
Op eene heimelijke wijzeverkregen, Hestnel#k , Bedriege10.
tosteS uernrogate , v. a. In eens anders plaats
ll
Surrogate, s..elfgevaardigtle , (inzonderheld van eon' geestelijken regter,) vs.
in eens anders
Surrogation, s.
plaats, yr.
to Surround, v. a, Omringen ,Omgeyen.
Sursolid, s. in de algebra, Vierdemagt,
y r. ; — problem; Voorstelvan den var.den graad, o.
Surtout, s. Overrok, Jas, Overfas , m.
to Survene, v. a. Komen zie Supervene.
to Survey, v. a. Overzien.*—, Nazism
* —, Bezigtigen. —, Het opzigt hebben over. * —, (land) Meten.
Survey , s. Gezigt , Overzigt. * — , Opzigt, o. * —, Meting (ran land), vr.

SURV
Surveyal, s. BARROW, zie Survey.
Surveyor , s. Opzigter, Opziener. *
Landmeter, vs.
Surveyorship, s. nelmbt van opzigter of
landmeter, o.
to Surview, v. a. veroud., 0Yerzien ,
Bezigtigen.
Surview, s. , zie Survey.
to Survise , v. a. veroud., zie toSurview.
to Survive, v. n. Na den dood van eenen
anderen Leven, O yes blijven. * In leyen blftven, Blifren 'even. *—, v. a.
Overleven.
Survivor, s. Langstlevende, Overblijvende, m. en yr,
Survivorship, s. Overleven, o.
Susceptibility, s. Vatbaarheid, Geschiktheld, yr.
Su,ceptible, adj. Vatbaar, Geschikt; —
OF Vatbaar , voor, Geschikt tot.
S,.sceptibleness, s., zie Susceptibility.
Susception, s. ilanneming , yr.
Susceptive, adj. Vatbaar, — OF, Vatbaar voor.
Susceptivity, s. Vatbaarheid, yr,
uscipiency, s. ilanneming , yr.
8uscipient , adj. flannemend. *
s.
ilannemer, m.
to Suscitate, v. a. Opwekken, Verwekken.
Suscitation, s. Opwekking, Verwekking,vr.
to Suspect, v. a. Verdenken, Vertnoeden ;
to --.-one o p , Iemand verdenken van.
TwijfelenBetwijfelen. *
v. n.
Kwaad vermoetien , ilrgwanen.
Suspect, adj. Verdacht. * —,s. veroucl.,
zie Suspicion.
Suspectedly, adv. Verdacht.
Suspectedness, s. Verdachtheid ,vr.
Suspecter, s. Die verdenkt , ilchterdothlig mensch, tn.
Suspectful, adj. Ergdenkend ,tirgwanig.
*— ; Verdacht.
Suspectless, adj. Onergdenkend. * — ,
Onverdacht.
to Suspend, v. a.Ophangen,Opschorten.
* —, Uitstellen. * , Vbor eenen tijd
afzetten, Schorsen; to — FROM, a.) to
— a choice FROM being determined,
Het bepalen eener keus uitstellen; b.)
man is suspended FROM the exercise
4
of his ministry, Een man words in de
waarneming van zip; ambt geschorst.
Suspender, s. Die uitstelt. * —, Breukband , m.
Suspense, s. Onzekerheld, Besluffeloosheld. *
Opschorting, Ult,tilling; FROM , pphoutien ran. * ,
zetting
.
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voor eenen tijd, Schorsing, y r. adj.
Opgeschort, Uitgesteld. * — , Tw-1;14achtig.
Suspensibility,, s. Uitstelbaarheid, yr.
Suspensible, adj. Uitstelbaar.
Suspension, s. Ophangen. *
Uitstellen, Opschorten, o. — Onzekesheid,
Besluiteloosheld. *
, tlfzetting poor
een' tijd, Schorsing , yr.
Suspensor , S. Draagband, tn.
Suspensory , adj. Waaraan lets hangs.
Twijfelachtig.
*
Suspicable, adj. MORE, Te verdenken,
Verdacht.
Suspicion , s. Vermoeden , o. , tirgwaan ,
tn. , Verdenking, yr.
Suspicious, adj. Ergdenkend , Wantrooswend. * —, Verdacht; — OF one, Iswand verdenkend.
Suspiciously, adv., zie Suspicious.
Suspiciousness, s. Etgdenkendheid , yr.
Suspiral , s. Luchtgat , o. *—
Waterader onder den grond, m.
Suspiration, s. Zucht, m., Diepe ademhaling , yr.
to Suspire, v. n. Zuchten, Diep adorn
halen.
to Sustain, v. a. Ophouden , Dragen,On.
dersteunen. * Onderhoziden. * ,
Helpen, Bijctaan.* , Verdragen,Uithouden. *
Pblhouden, Utthouden,
Niet overgeven.
Sustain, s. MILTON, Steun,
Steamed, o. , Stoic, tn.
Sustainable, adj. Lijaelük ,Uit to houden.
Sustainer, s. Ondersteuner. *—, Lijder,rn.
Sustenance, s. Ondersteuning , vr. * —,
Levensonderhoud , Onderhoud, o.,
vensmiddelen , o. meerv.
Sustentation, s. Ondersteuning , yr.
Gebruik van lcvensmiddelen. *
Levensonderhoud , Onderhoud , o.
Susurration, s. Gefluister, Gemompel, o.
Sutile, adj. Genaaid, Zamengenaaid,
ilaneengehecht. (yr.
Sutler, s. Zoetelaar, m., Zoetelaatster,
Sutliug , adj. Van zoetelaars.
Suttee, s. eene Indiaansche godin. * —,
Verbranding eener weduwe op het graf
van haren man , yr.
Suttle, adj. van het gewigt, Zuiver,Netto.
Suturated, adj. Door een' nand verbonden.
Suture, s. Hechting ,Naaijing
wondheeless van eene wonde), y r. Naad,
(bijz.' in de ontleedk., van het bekkeneel ;) tn.*
Swab, a. Wisch (van oude
om
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den vloer schoon to maken), Dwell, y r.! Swallowstone, s. Zwalnwsteen, m.
Swallowtail, s. soort van wilg met blin* , scheepsw., Zwabber, m.
to Swab, v. a. Met eene winch school) kende bladen.
maken, Dweilen. *' OD scheoen Op- Swallowwor,, s. Zwaluwkruid o. * — ,
zwabbereng to — UP thel;lood, Het 'bleed Groot schelkruid, o.
Swam , pret., zie to Swim.
opawe ilen.
Swabber, s. op schepen, Zwabberkapi- Swamp, s. Moeras , o.
CO Swamp, v. a. Doen zinken (gelijk een
tein, tn.
schip, dat vol water loopt); to Be MalikSwad, s. B. Jomson, zie Slab person.
to Swaddle, v. a. (een kind) In de 'rifle- ped Zialeen.
Swampore, s. Moeraserts,
reit doen, Bakeren. * —, HUDIBRAS
Kloppen, Geeselen; I.) to — UP , Inpak- Swampy, adj. Moerassig.
ken , Inbakeren; 2.) to — WITH, Om- Swan, s. Zwaan, yr.
Swang, pret., zie to Swing.
geven met,
ZwaSwaddle, s. Zwachtel , m., Windsel, o. Swan's-clown, s. Zwanendons, o.
nenbaai , Lammertjesbaai, yr.
S waddli» gband , S w addl gclo th , S-w ad, Swanskin , s. soort van warme flanel.
dlingclout , s. Luifeizwachtel,
to Swap,v.a.veroud.ofgerneen,Siaan (met
, Luijer, yr.
Kinderdoek ,
eene strijkende beweging). * zie to
to Swag, v. n. Zakken, Neerhangen;
v. a. Swop. * —, v. n. Nederploffen, Nederto — DOWN , - 1Vederhangen. *
Met de vleugels slaan,
storten. *
gemeen , Doen hangers ofslingeren.
Klapwieken.
Swagbellied, adj. Een' hangbuikhebbende.
Swap , s. gerAeen, Slag, Veeg , m. *—,
Swagbelly, s. Hangbuik
to Swage, v. a. Verzachten, Bedaren, zie S wop. * — , adv. Plotseling, Bof,
In haast.
zie to Silage , Assuage.
to Swagger, v. n. Razen, Tieren. * —, Sward, s. veroud., Oppervlakte, yr.;
Pogclfen, Snoeven ; I.) to - AT one, van bier: Zwoord ,o.*—, thani, Groene
a.) Snoeven tegen remand, Vloeken op, oppervlakte van den grond,vr.,Grand,on.
remand ; 2.) tO*FOR Feel geweld ma- to Sward, v. a. Met gran bedekken.
Sware, pret. veroud. of ten minsce verken wegens.
Swaggerer, s. Trindbuil, Snoeshaan, Poch- ouderend, zie to Swear.
Swarm, s. Zwerm (bijen ofmenschen),m.
hans, Pogcher, Windmaker, on.
3waggy, adj. Hangend, liednhangend to Swarm, v. n. van bijen , Zwermen.
* —, Krielen ; to—WITH Krielen van.
(door de zwaarte).
s. jonge knaap cf. man. *—,Boe- *—, weinig gebrulk., Op. een' boom
v. a., zie to Ihrong.
renknecht.*--, Herder; fig. Minnaar, nr. klauteren. *
Swainish, adj. MILTON Boersch, On- Swart, adj. Zwart. * Donker, Treurig.
Zwart
maken, Verdunto Swart, v. a.
wetend.
keren.
Swainmote, s. Boschgeregt , o.
Swarth, adj., zie Swart. *—, s. Zwad,
to Swale, v- n. & a. van eene kaars,
loopen, Smelten. *—,Verbranden,Doen o., zie Swath. * —, in het noorden, zie
Wraith.
afloopen.
Swallet, s. in de tinbergweik., Mijnwa- Swarthily, adv., zie Swarthy.
Swarthiness, s. Zwartheid, Taankleur,
ter,, Water, 0.
Donkerheid, yr.
Swallow, a. Zwaluw, yr.
to Swallow, v. a. Slikken, Irtzwelgen• Swarthy,adj.Zwart (van I igchaarnskleur).
Verslinden. * Bezig houden , Swartiness, Swartness, zie Swarthiness.
*
Wegnemen. * —, Ornhelzen, ilannemen; to Swarve, v. n. SPENSER, zie to Swerve.
to - UP , a.) Inslokken; b.) Verzwel- Swash, s. Ovaal. o.
gen ; c.) Opslokken, Zich aanmatigen. to Swash, v. n. Kletteren , Rammelen.
Swallow, s. Keel. * — , Vraatzucht, yr. Swash, s. Gektetter , 0.
Swashbuckler, s. SHAKSP.,Snoever,WindSlok, Mond-vol, m.
*
Swallower, s. Inzwelger, Vraat, Sdokop,on. buil , tn.
Swasher, s. veroud. , Snoever , Windzak,
Swallowfish, s. Zwaluwvisch , tn.
Windbuil , tn.
Swaliowfiy, s. Zwaluwvlieg, yr.
Swat, pret. CHAUCER , zie to Sweat.
Swallow-muscle, s. Zwaluwmossel, yr.
.Swate, pret. TfltiMSON zie to S wcat.
Swallowstail , zie Doveta I.

SWAT
vr. *
Swath , s. Zwad , o. *
Band, Zwachtel, m.
to Swathe, v. a. Zwachtelen , Inwikkelen.
Swathe, s. Zwachtel , Band, m.
to Sway, v. a. Zwaaijen.* Besturen,
Regeren ; I.) to — AGAINST, Stemmen
tegen, Af keerig maken van ; 2.) to —
AWAY , Ophijschen , Hijschen ; 3.) to
Strfiken , Nejrhalen ; 4 ) to
-DOWN,
- UP a topmast, Eene steng zetten. *—,
v. n. Loshangen , Zweven; to —TO and
Gezag
FRO, Heen en weer zweven. *
hebben, Regeren.
Zich beSway, s. Zwaaijing, vr. *
wegend zwaar ligehaatn. * , Gewigt,
Newt ,vr., Bestuur,
Overwigt , o.
o., Regering , vr.
Swaying, s., eels: — of the back, bij
dieren, eene rugziekte , ontstaan door
eene verwrikking.
to Sweal, zie to Swale.
to Swear, irr. v. n. Zweren, Vloeken.
* —, Onder cede beloven, Zweren. *—,
Onder eede getuigen ; I.) to — AGAINST,
Zweren tegen; 2.) to — TO, a.) to —
To a person, *)Iemand onder cede beltsven ; *) Zweren, dat iemand de bedoelde persoon is ; He swore TO the person
of the robber, Hai zwoer,, dat de roover
de bedoelde personn was ; b.) to - TO a
thing, Een' eed op iets doen, lets bezweren. * v. a. Later, zweren , Ben' eed
afnemen. * , Onder Bede vet klaren.
Bezweren.
*
Swearer ,s. ["locker, Zweerder, m., Vloekbeest , o.
Swearing, s. Bezweren. * — Zweren,
Vloeken, o.
yr.,
Sweat, s. Zweet, o. *
Zwoegen, o.
to Sweat, irr. v. n. Zweeten ; a.) to FOR fear, Van vi ees zweeten; b.) to
the pox , Wegens eene geheime ziek-FOR
te de zweetkuur ondergaan. * Zwoegen. *—, v. a. Zweeten, Uitzweeten.
Doer, zweeten. *—, als : to — gold
coin, Goudgeld door schudden en writ.yen , enz., ligter maken; I.) to DOWN, Door zweeten ligter doen worden ; 2.) to —OUT, Uitzweeten. Aanm.
Het regelmatige pre y . Sweated is ook
in gebruik.
Sweater, s. Zweeter. *—, Die duet zweeten, m.
Sweatily, adv. Zweeterig , In een' staat
van zweeting.
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Sweatine-s , s. Zweeterigheid , Yr. , Staat
van zweeting, m.
Swearing., s. Doenzweeten. *—, Zweeten.
'tweet, o.
*
Sweating-bath, s. Zweetbad, 0.
Sweating iron, s. ifzeren werktui g , om
het zweet van de paarden of testrijken
Zweetmes, o.
Sweating-sickness, s. Zweetziekte, vr.
nweaty, adj. Bezweet , Zweeterig. *—,
Van zweet. * —, Zwoegend,
to Sweep, irr. v. a. (met een' bezem
enz.) Wegvegen. * —,Vegen, Af'vegen.
* , Met zich voeren. * Voorbij
schieten , Voorbij snellen. * —, Overdrijy en. *—, Naar zich strijken. *—, Eene
large streek maken; 1.) to - ALONG ,
Voortelepen; 2.) to — AWAY, Wegvegen,
Wegkeeren ; 3.) to - FROM (OFF )1
Wegvegen van, Vegen of Keeren van ;
3.) t0— OFF FROM, Afvegen of Wegvegen van. * v. n. Voorbij snellen ;
1.) CO - ALONG, Voortsnellen ; 2.) to
- BY, Voqrbij snellen ; 3.) to — FROM,
Voortsnellen van, nit. * scheepsw. ,
als : to— AFTER a lost anchor, Naar
eon verloren anker visschen.
Sweep, s. Vegen, Keeren, o. *
Ourtrek, Streek , m. * Vernieling , yr.
*— , Sleep, in., Gevolg , o.* — , Kromme /sjn of beweging , yr. * —, scheepsw.,
Boog , die een gedeelte van den omtrek
eens spants bepaalt. * —, Straal , waarwe'd de otntrek van een spant wordt beschreven. *
Scheepsriem *
Vischtouw, o.; — of the oar, Riemslag, tn.;
—of the tiller, Luiwagen van de goerVeger,, tn. , zie Sweeper.
pen. *
Sweeper, s. Keerder,, tn. * , scheepsw.,
ale : — of the sky, Find, we/ke de w71ken verdrijp en de lucht fielder maakt ,
(bijEng. zeelieden de noordoostewind, )m.
Sweeplings, s. pl. Veegsel, Keersel, o.
Sweepnet , s. Sleepnet, o. 5 Zegen , yr.
Sweeprope, s. Diegtouw,, am naar een
anker to viscchen, o.
Sweepstake , s. Speler , die den geheelen
pot wint. *— , bij wedrennen, Psijs,
die nit verscheidene inzetten bestaat, n2.
Sweepy, adj. Met spoed en geweld voorbij
schietend. * Golvend. *—, zie Strutting, Drawn out.
Sweet, adj. Aangenaam (voor alle zintuigen). * Zoet. * Zachtaardig,
Vriendeljjk , Lief, Bevallig, Aangenaam.
* —, Frisch, (niet stisikend,) Versch.
56
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*—, s. Zoetheid, yr. *
woord van'
liefkozing, Lievertje, o., Schat,
* , Welriekend ding , Reukwerk , o.
Sweetalmond, s. Zoete an:andel, m.
Sweetbag, s. Kussentje met welriekende
dingen , o.
Sweet-ball, s. Reukballetfe , Reukdoosje, a.
Sweetbasil, s. Brasilicum, yr.
Sweetbay, s. (Gewone) laurierboom,
Sweetbirch, s. Suikerberk, tn.
Sweetbread, s. Kalfszwezerik, m.
Sweetbriar, s. Egelantier,
Sweetbroom, s. Heidekruid, o.
Sweetcalabash, s. Watermeloen , tn.
Sweetcamomile , s. (Gewone) kan2i 1 le 5 yr.
Sweetcane, s. Kalmus ,
Sweetcentaury, s. Welriekende sultanbloem , yr.
Sweetcicely, s. Spaansche keryel , yr.
Sweetci,tus, s. Cistus , welke de ladanumgom voortbrengt, yr.
to Sweeten, v. a. Zoet of Aangenaam waken; to - OFF, Verzoeten, Aangenaan:
waken. *
Zachtaardig of Vriendelille waken. *
Vet zachten ,
* Bewimpelen, Bemantelen. * —,
Bevredigen. *—, v. n. Zoe; of flangenaam worden.
Sweetener, s. Bewimpeler, Plooifer,,Bevrediger , Verzachter,, tn. * — , Middel
om zoet to waken, o.
Sweetfennel, s. Tuinvenkel, yr.
Sweetfern, s., zie Sweetcicely.
Sweetflag, s., zie Sweetrush.
Sweetgale, s.
yr.
Sweetgloves, s. pl. Welriekende handschoenen , tn. meerv.
Sweetgrass, s., zie Sweetcane.
Sweetgum, s. Storax. *
Eschbladige
ahorn (in Virginii), tn.
Sweetheart , s. Geliefde ,
en yr.
Sweetherbs , s. pl. Keukenkruiden, o. wry.
Sweeting, s. zekere zoete appel , St. ifansappel , m. *—, wooed van liefkozing,
, Lief fe, o.
Schat
Sweetish, adj. Zoetachtig.
Sweetlipped, adj. Glad van tong.
swee ly,, adv. , zie Sweet.
Sweetmarjoran , s. Nariolein, yr.
Sweetmeat, s. Suikergoed, o.
Met
suaer ingemaakte vruchten , Confitut en,
y r. »leery.
S weetmil duizendblad,..
Sweetmouth, s. Lekkerbek , Lekkertong,
tn. en yr.
Sweetnatured, adj. Zachtmoedig,

Sweetness , s. Zoetheid. *—, Aangenaamheld , yr., zie Sweet.
Sweetoil, s. Slaolie , Boomolie , yr.
Sweetorange, s. Sinaasappel ,
Sweetpea, s. Welriekende wikke , yr.
Sweetpot, S. Reukpot,
Sweetpotatoes, s. pl. Bataten, yr. tnrY.
Sweetroot, s. eene pealvrucht , Zoethout, 0.
Sweetrush, s. Kalmus , m.
S wee tscabious, 8.Donkerroode scabiosa,vr.
Sweetscentea, adj. Welriekend , Geurig.
Sweetsinger, s. Liefeliike zanger. * —,
Aanhanger van zekere sekte in Schotland , m.
Sweetsmelling, adj. Welriekend;
flag,
zie Sweetcane.
Sweetsop, s. Geschubae flesschenboom,
Sweetsounding, adj. Wellaidend, Liefelijk klinkend.
Sweetspoken , adj. Lieftalig , Lieftallig,
Vleifend.
Sweersultan, s. Bisarnbloem , yr.
Sweettempered, adj. Zachtmoedig.
Sweettoned, adj. Welluidend, Liefela
klinkend.
Sweettooth, s. Lekkertand, an. en yr.
Sweetviolet, s. Lenteviooltje, o.
Sweetvoiced, adj. Eene liefellike stem
hebbende.
Sweetwater, s. eene soort van haai, Zeezwiln , o. * Trechterwinde, yr.
* — , Baardanjelier,, tn.
Sweetwillow,, 8. Laurierwilg , m.
Sweedwood, s. Indisch laurierhout, o.
to Swell, v. n. Zwellen , Opzwellen , Uitzetten, Toenemen, Dyer,, Uitloopen ,
Groot worden. * — , Tratsch warden,
Zich verhoovaardigen. *—,Toornig wor.
den ; I.) to —INTO, a.) Oprijzen tot ;
b.) Overgaan tot, Warden ; 2.) to
-TO,
Oprvzen tot, Overgaan tot, Warden ; 3.) to— WITH , Zwellen
v. a. Doen zwellen , Grooter maken. *—,
Verzwaren , Verergeren. * —, O pgeblazen maken. * —, in de toonk. , Doen
zwellen, Uitzetten. Aanm. Van de vroeger onreg.elmatige vormen komt het pret.
Swelt slechts bzj nude schrijyers voor,
en het part. Swollen begins to veraude, en.
Swell, s. Zwellen. *
Gezwel, o.*—,
Hoogte. *
Granischap, yr. *
scheepsw., Zee, Golf,Deining, yr.*—,
Ices zwellendc , o., Bulk , tn.
s. Gezwel , o. * --, Uitzetting.
*
Opzwelling, yr.
Sweet, pret. veroud. , zie to Swell.
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to Swelter, v. n. veroud., In onmagt Swiller, s. Zuiper, m.
vallen (van hitte). * v. a. veroud., to Swim , irr. v. n. Drifven. •ZwemVan hitte doen stikken.
Duizelig zijn , Zwijmelen.
men. *
Sweltry, adj. Stikkend, Zoel, Drukkend *
Overvloed hebben Zich batten;
beet.
I.) to — ABOUT Rond zwemmen; to
Swept, pres. & part., zie to Sweep.
— ALONG, a.) ,Zwemmen langs ; b.)
Swerd, zie Sward.
Voortzwemmen ;3.) to — AMONG, Zwemto Swerve, V. 11. SPENSER , Zwerven.*—, men onder,, tusschen; 4.) to — BEFORE,
thans, Afwijken 4fdwalen. *
Zips a.) Zwemmen visor ; b.) Vooruit zwembest doen. *
Klinimen ;
to — men ; c. ) Schemeren voor ; 5.) to—DOWN,
ALONG a.) Voortzwerven ; b.) Zwer- Afzwemmen , Afdrijven ; 6. ). to — IN ,
yen langs , over;
to—FROM Afwij- Drijren van ,Overstroomd zijn van ; 7. )
ken van, Verlaten.
to — ON , a.) Zwemmen of Driiven op; b.)
Swerving, s. Afwijking , y r,,Verlaten o. Voortzwemmen Voortdrijven ; 8.) to —
SWeVell S. CHAUCER , Droom,
OVER , a.) Zwemmen over ; b.) OverSwift, adj. Snel, Ving , Rid ; )— OF zwen,men ; 9.) to — TO, Zwemmen of
foot, Size! of 1 lug ter been; 2.) — TO,
Driven naar ; 10.) to—WITH, VoortVaardig om te.
Vaardig, Bereid. zwernmen met. * , v. a. Ore, zwemmen.
* — , s. Loop, Stroom, m.
, Gier- Swim, s. Zacht golyende beweging. * ,
zwaluw, yr.
bit de visschen, Zwemblaas , yr.
to Swift , v. a. scheepsw. , alt : to — a Swimmer, s. Zwemmer,, * Hoornboat or vessel, Eene boot of schip dor- achtig gezwel aan de beenen der paarren, (als het zwaar heeft gewerkt in den, o.
eels' storm, als het hechte verband ge- Swimming, s. Zwemmen, o. *
broken is); to-- a mast , Den mast met
, yr.
pardoen en bergwant bevestigen ; to--a Swimmingly, adv. Zacht, Gemakkeliik,
capstern, De speiken in het gangspil met Zeer y oorspoedig , Voor den wind.
een touw (zwichten) zamenbinden.
to Swindle, v, a. Op eene listige u.fize
Swifter, s. Loopstag van den boegcpriet, bedriegen , Afzetten.
vr.*— Boomtouw van bet gangspil, o. Swindler , s. Zwendelaar, Afzetter, Be-,
* Inoopspan. * , Tonw, dat in een drieger, tn.
gevecht buiten rondom bet schip even bo- Swindling, s. Zwendelarij, Afzetterij, yr.
yen het water words gehangen , ten ein- Swine, s. sing. & plur. Zwojn, Varken, o.
de gegrepen to kunnen worden door schepe- Swinebread, s. Varkensbrood, o. *—, zie
lingen, die gedurende het ge yecht over Truffle.
board vallen , Noodwant, o. *
Borg Swine-crosses, s. pl. Varkenskers, yr.
op de mast, m.
Swinecrue, $. Varkenskot, o.
Swiftfoot, adj. Snelvoetig, Snel of Vlug Swinegrass, s. Varkensgras , o.
ter been.
Swineherd, s. Zwijnenhoeder,
Swiftheeled, adj. Snelvoetig.
Swinehull , zie Swinecrue.
Swifting-line, s. Zwichting, Zwicht- Swinepipe , s. Kramsvogel , tn.
lijn , vr.
Swinepox, s. Steenpokken, y r. meetv.
Swiftly , adv., zie Swift.
Swinesnout , s., zie Dandelion,
Swiftness, s. Snelheid, yr.
Swinestone, s. Stinksteen , m.
to Swig, v. n. & a. Met groote tengen Swinesty, s. Varkenskot, o.
drinken.
Swinethistle, s. Varkensdistel, yr.
Swigging-off, s. Aantrekken van het mid- to Swing, irr. v. n. Been enweer
den eons toms, dat aan beide einden is fen of bewegen. * — ,Schommelen ,82itsvastgemaakt, om het to spannen of to geren (op een touw); to — for health
zwichten, 0.
Poor zfine gezondheid schonimtiel.
Swill, s. Slok , Teng, m.
scheepsw., als : 1. ) to— AT the yirdaim,
to Swill, v. a. Begeerig zuipen , Zwel- Ilan de ra hangen ; to — AT the chat ge
gen, Inzwelgen ; to — DOWN, Binnen of the tide, Poor he: tij zwaaije 7 Opslaan. —, Drenken , Besproesjen.s—,
zwaaijen ; 2.) to — BETWEEN wind 11 ,1
Dronken waken, Bezuipen.
tide , Onder den wind met den stroone
will , s. Groote tong,
*
Spec- onder ess zwaafien; 3.) to — rott. a cross
ling, yr.
or round twin, Voor een knits of slag
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zwaaijen; to — FOR eb and flood ,.Voor
eb en vloed zwaaijen; 4.) to — TO the
hawse , Voor zifn anker optornen;
tO - TO the tide, Op den stroom zwaaijen; to —TO the tide or wind , OpzwaaiUPON the flood, Voorden
jets ; 5.) to.--UPON
vloed zwatajen of opzwaaijen; 6.) to —
WITH the tide, Op het tij zwaaijen; to
— clear, Klaar zwaaijen; to -- foul,
Onklaar zwaaijen; to —end on the tide,
Met den kop op het getij zwaaijen;
to Let a ship --, Een schip doen opzwaai.
jets ; to—the riglat way, Klaar zwaaijen. * —, v. a. Schommelen , Slingeren,
Heen een weer doen bewegen,Zwaaijen;
tO - ABOUT , a.) Zwaaijen om; b.) Rondzwaaifen ; to — the yards, De raas kaaijen ; to — the topgallant-yards UP , De
bramraas opbrengen.
Swing, s. Slingering ,Schommeling. *--,
Schommel, yr. * —, Stoot , Schop. * —,
Loop. * —, Zin, m., Neiging , yr. *—,
Vrije loop, m., Vrifheid , yr.
Swing-bridge , s. Brig met eene opening , yr.
to Swinge, v. a. Geeselen ; to — OFF,
SWIFT, Uit het veld slaan.
Swinge, s. veroud., Slingering, Zwaaijing, yr.
Swingebuckler, s.Prgcher,Bramarbas,ns.
Swinger, s. Schommelaar, tn.
Swinger ,s. lets groots , o., h. v. Groote leugen, yr.
Swinging, s. Schommeling, yr.
Swinging, adj gemeen, (Swingingly, adv.)
Groot.
to.Swingle , v. n. veroud., Zweven, Loshangen. * —, Zich in vermaak baden.
*—, v. a. plaatsel. , Zwingelen.
Swing-tree, s.Evenaar (van een riltnig),o.
Swing-wheel, s.Drijfrad van den slinger,o.
Swinish, adj. ills een zwijn, Lomp.
to Swink, v. n. veroud., Zwoegen , Pogen. * —, v. a. Overwerken, Afmatten.
Swinker, s. Plaeger, .drbeider, m.
Swipes, s. gemeen, Dun bier, Scharrebier, o.
Switch , s. Twijgfe, Teentje, o.
to Switch , v. a. Met roeden geeselen.
Swivel, s. elk ding, dat zich in iets anders vrijbeweegt,Wervel.*—, scheepsw.,
Wartel, tn., zie Swivelgun.
Swivel-doll, s. Bewegelicke pop, vr.
Swivelgun, s., zie Pederero.
Swobber , s. Veger, tn., zie Swabber.
Swobbers, s. pl. Aas , koning , vrouw en
beer in het whist.

SWOL
Swollen ,part. verouderend, z;e to Swell.
*— , adj. Gezwollen.
Swoln , zie het betere Swollen.
Sworn, pret. veroud., zie to Swim.
to Swoon, v. n. In zwijm vallen , Flaauw
worden; I.) to — AWAY for pain , Fl cater
vallen van pijn; 2. ) to — FOR , Ontstellen over ; 3. ) to — WITH joy, Van vreugde in onmagt vallen.
Swoon, s. Bezwijming , Flaauwte , Onmagt , yr.
Swooning , s. Bezwijming, Flaauwte, yr.
to Swoop, v. a. van eenenreofvogel,Op
(de proof) nederschieten en dezelve vangen. * —, Grijpen, Vaiten; I.) to -IN , Verslinden ; 2.) to — UP, Oppakken , Wegvoeren. *—, v. n. DRAYTON,
Statig voorbij gaan.
Swoop, s.Neerschieting (van eenen roofVogel op zijne proof), yr.
to Swop, v. a. Verrullen.
Swop, s. Ruiling, yr.
Sword, s. Zwaard, o., Degas, m. •—,
TVraak , Geregtigheid , yr.
Swordbayonet, s. Lange bajonet, yr.
Swordbearer,, s. Zwaarddrager,, tn.
Swordblade , s. Degenkling , yr.
Swordcane , s. Degenstok, Stokdegen,m.
Swordcutler, s. Zwaardveger, in.
Swordcutlery, s. Degenfabriek , yr.
Sworded, adj. Met een zwaard of degen.
Sworder, s. SHAKSP., Keelafsnijder.*—,
(schimpnaam voor eels') Soldaat , M.
Swordfish, s. Zwaardvisch, tn.
Swordgirdle, s. Degenkoppel, tn.
Swordgrass , s. Lisch, Lusch , yr.
Swordhilt , s. Degengevest, 0.
Swordknot, s. Degenkwast , m.
-Swordlaw, s. Vuistregt, o.
Swordman, s. Krijgsman, tn.
Swordplayer, s. Zwaardvechter, Schermer, tn.
Swordshaped, adj. Zwaardvormig.
Swordshell, s. Steekblad, o.
Swordsman, zie Swordman.
Swore , pret. , zie to Swear.
Sworn, part., zie Swear.
Swum, pret. & part., zie to Swim.
Swung, pret. & part. , zie to Swing.
Syb, adj. Verwant , zie Sib.
Sybaritic, Sybaritical, adj. Sybaritisch,
Weelderig.
Sycamine, Sycamore, s. Vegeboom , tn.
* —, vr* ten onregte , zie Maple.
Sycite, s. Viigesteen, m.
Sycophancy, s. Piuimstrijkerij, Oorblazerif, vr.

SYCO

Sycophant, s. Oorblazer,, Pittimstrijker.
*—, Schuimlooper,, m.
to Sycophant, v. n. Pluimstrilken. *—,
Schuimloopen.
Sycophantic, Sycophantical, adj. Oorbla..
zend, PluimstreAend.
to Sycophantize, zie to Sycophant.
Sycophantry, s., zie Sycophancy.
Syenite s. zekere Steen, Syeniet , m.
Syllabic, Syllabical, adj. ( Syllabically,
adv.) Van lettergreten, Lettergrepig,
lettergrepen, In lettergrepen.
Syllable, s. Lettergreep, yr.
to Syllable, v. a. MILTON, zie to Articulate.
Syllabub, zie Sillabub.
Syllabus, s. Uittreksel , o., Hoofdzakeiii ke inhond, an.
Syllepsis, s. zekere Amur, Syllepsis, yr.
Syllogism, s. in de redek. Sluitrede, yr.
Syllogistic, Syllogistical, adj. (Syllopistically,, adv.) ills eene sluitrede , Van
eene sluitrede, Betrekkelijk tens sluitcede.
Syllogization, s. HARRIS, Redeneren met
sluitredenen, o.
to Syllogize , v. n. Met sluisredenen redeneren.
Syllogizer,, s. Die met sluitredenen redeneert.
Sylph, s. Luchtgeest, m.
Sylphid, s. Kleine luchtgeest , tn. , Sylphide , yr.
Sylvan , adj. De bosschen betreirende.s—,
S. Boschgod , Sater,, m., zie Silvan.
Symbol, s. Uittreksel , o., Beknopte vorm-,
* Geloof, o., BeIlidenis des geloafs. *— Gedenkspreuk, yr. Zinnebeeld, o.
Symbolical, adj. (Symbolically, adv.)
Zinnebeeldig.
Symbolism, a. in de scheik. , Vereeniging
(van zamengeworpen deelen), yr.
Symbolization, s. roorstelling, Verzinnelijking, yr.
to Symbolize, v. n. Overeen stemmen;
I.) to - IN, Overeen stemmen in; 2. )
to - WITH , Overeen stemmen met. *_,
v. a. Voorstellen, Verzinnelijkere.
Symmetral, adj. veroud., zie Commensurable.
Symmetrian , s. Die de evenredigheid
naauwkeurig in ach y neemt.
S y mmetrical, adj. (Symmetrically, adv.)
Evenredig.
SynimetrisL , zie Symmetrian.
to Symmetrize, v. a. Evenredig tnaken.
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Symmetry, s. Evenredigheid, Overeenstemming tier deelen, vr.
Sympathetic, Sympathetically , adj.
(Sympathetically, adv.)Medegdyoelend,
Sympatheti.sch.
to Sympathize , v. n.Illedegevoelen,Over.
een stemmen; to — WITH, Sympathiseren met.
Sympat hy, s. Ned, gevoel, o.,Sympathie, yr.
Symphonious, adj. Zamenstemmend, Welluidend.
Symphony , s. Zamenstemming van verscheidene instrumenten , Symphonic , yr.
Symphysis , s. Zamengroeijing yr.
Symposiac , adj. Verlustigend, Tot een
gastmetal behoorende.
Symposium, s. Drinkgelag. * -, Gastmaal fonder gelee, den), o.
Symptom, s. Omstandigheid, yr. —,
Kenteeken, o.
Symptomatic, Symptomatical, adj. (Symptomatically, adv.) Tot de kenteekenen
behoorende, Toevallig.
Syn , Grieksclz voorvoegsel , Met.
Synacresis, s. Zamentrekking (van twee
lettergrepen tot eene), yr.
Synagogical , adj. Tot eene foodsche kerk
behoorende.
Synagogue , a. joodsche kerd, Synagoge, m.
Synalepha , s. Zamensmelting van de laatste lettergreep van een woord met de eerste van het volgende , yr.
Synarchy , s. Gemeenschappelijke regering , yr.
Synarthrosis, s. Naauwe vereeniging van
twee ligchamen ,vr.
Synaxis, s. Vergadering , Bijeenkomst, y r..
Synchondrosis, s. Vereenigt ng van beenderen door kraakbeen, yr.
Synchronal , adj. , zie Synchronical.
Synchronical, adj. Gelijktfylig.*—,s.
voorval, o.
Synchronism, s. Gelijkajdigheid (van gebeurtenissen), yr.
to Synchronize, v. a. Op den zelfden tie'd
plaats hebben.
Synchronous, adj. Gelifletildig.
to Syncopate, v. a. Zamentrekken. *—,
in de toonk., Splitsen of Verdeelen, zie
Syncope.
Syncopation, s. Zamentrekking. *=--, Ver.
deeling , y r., zie Sincope.
Syncope, s. Onmagt , Flaattwte. *—, in
de spraakk., Zamentrekking , Verkorting
van een woord, door uitlating van eene
of meer letters in het midden. * —, in
de toonk., Splitsing van ce .ie moot in twee
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of weer noten , die in during met de Synopsis , s. Kort overzigt , .digetneen begrip , o. , Schets , yr.
eene overeen komen, y r.
Syncopist 9 s. ADDISON, Verkorter van Synoptical, adj. Een kort overzigt gevende.
woorden , m. Synoptically , adv. In een ko; t overto Syncopize , v. a. 168o , zie to Syn- zigt.
Synovia, s. Ledewater, o.
copate.
Syncratistn, s. Vereeniging van magt,vr. Syntactical, adj. Zamengevoegd. * —, in
Syndic, s. Overheidspersoon. * — , Cu- de spraakk., Tot de woordvoeging ofsyntaxis behoorende.
rator,, m.
to Syndicate, v. a. _Berispen , Veroor- Syntactically, adv. Volgens de regelen der
woordvoeging.
deelen.
Syntax, Syntaxis , s. Zamenvocging.* -,
Syndicate , S. BURNETT , Raad, m.
in de spraakk., Woordvoeging , SyntaSyndrome, s. Zamenloop , m.
Synecdoche , s. eene figuur ,waarblY men xis , yr.
een gedeelte voor het geheel of omgekeerd Synteresis, s. Gewetensangst , tn., Kna•
neemt , Overnaming, Woordverwisseling, ging van het geweten, Wroeging, yr.
Synecdoche , y r. Synthesis, s.Bijeenvoeging,Vereeniging,vr.
Synecdochical, adj. (Synecdochically, Synthetic, Synthetical, adj. Synthetisch,
Bileenvoegend.
adv.) ills eene synecdoche.
Synecplionesis, s. Zamentrekking , y r. , Sy, nthetically, adv. Synthetisch.
Syntonic, adj. in de toonk, Scherp.
zie Synaeresis.
Synergetic , Synergistic, adj. Medewer- Syphilis , zie Siphilis.
Syphon, zie Siphon.
kend.
Syngenese, s. Plant, Welke de stamina Syren , zie Siren.
Syriac, adj. Syrisch. * — , s. Syrisch, o.
;vet de anthers vereenigd beef:, y r.
Svneurosis, s. Vereeniging van twee Syriacism, s. Syrische uitdrukking , yr.
Syrian , adj. Syrisch. *—, s. Syrier , tn.
beenderen door eenen band , vr.
(Siring, yr.
Synod , s. Kerketijke vergadering, Synode. Syriasm 9 zie Syriacism.
* —, Conjrnctie , Zamenkomst (der he- Syringa, s. Pijp . * —, Syring, Sering ,
Syringe, s. Spirit, yr.
melligchamen), y r.
Synodal , adj. , zie Synodic. *--, s. wel- to Syringe , v. a. Sfuiten ; CO - UP , °Feet-, Gene belasting , Welke een parochie- spuiten. * — , Met eene spuit wasschen.
priester den bisschop of aartsdeken bij Syringotomy, s. Fistelsnijden , o.
het paaschbezock Incest betalen. * —, Sy- Syrt, s. YOUNG , zie Syrtis.
Syrtis, s. Ondiepte , Zandbank , vr. *—,
nodale iwtelling of wet, y r.
Synodic, Synodical, adj. Betrekkelille MILTON, Poel , rn. , zie Bog.
Gene synode , Synodaal. * —, Van de eene Syrup, zie Sirup.
conjunclie tot de andere.
Systasis, s. BURKE , Vereeniging, yr.
Synodically, adv. Op gezag van eene System, s. Stelsel , o. * —, Inhoud , rn. ,
Begrip van eene wetenschap, o.
synode.
Synomosy, s. BeFedigde broederscha p, y r. Systematic, Systematical, adj. (SysternaSynonyma , s. pl. Gelijk beteekenende tically, adv.) In eene geregclde orde ,
Systematisch.
woorden, Synonymen , o. sneers'.
Synonymal, adj. (Synonymally, adv.) Systematist, s. Stelselmaker,, nt.
to Systematize, v. a. In een stelsel brengen.
ongebruil{. 9 zie Synonymous.
Synonyme, s. Synonym woord , o.
Systematizer, s., zie Systematist.
Synonymist, s. Sch,ijver over of Verza- System-maker, s. Stelsetmaker,, m.
rnelaar van synonyme woorden, tn.
System-monger, tn. Stelselkramer,, tn.
to Synonymize, v. a. Door gelijk betee- Systole, s. in de ontleedk. , Zamentrekkenende woorden ultdrukken ofverklaren. king van het hart. * —, in de spraakk.,
Synonymous, adj. (Synonymously ,adv.) Verkorting eerier hinge lettergreep, yr.
Geli)k-beteekenende , Synonym. Systyle, s. Gebouw met zuilen , die slechts
Syn,,nymv, s. Gebruiken van gelijk-be- twee middelliinen van elkander staan, o.
teekenende woorden, o., Gelükheid van- Syzygy, s. Zamenstand eener planets met
beteekenis , vr.
de zon, tn.
00-0-0-0 cze3,3 Tv> 0-0-0 04,----
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T.
T, s. de letter T, yr.
Tabard, s. Tabbaard. *
Wapenrok, tn.
'rabarder,, s. Tabbaarddrager, in.
Tabby, s. Gewaterd taf, Tabijn,o.*—,
adj. Gewaterd,Gevlamd.*—,Gestreept.
to Tabby, v. a. Wateren.
Tabefaction, s. Uittering, yr.
to Tabefy, v. a. Uitteren, Doen yermageren.
Tabernacle , s. Tent, Hoot. * , Loafhut. * Verbondskist. * Hosliekas , yr.
to Tabernacle, v. n. Woolen, Blifven,
Tabernakelen; to — AMONG Wonen
onder.
Tabes , s. Uittering, yr.
Tabid , adj. Teringachtig.
Tabidness , s. Teringachtigheied , yr.
Tabinet , s. een zijden gags, Tabinet, o.
Tablature, s. Teekening op eenen muur,,
enz. * — , Verdeeling der hersenpan in
twee deelen , yr. *
Notenboek ,
IVIuzijkboek , o.
Table, s. Tafel, yr. *
Tafereel, o.,
Schilderij, yr. —, Register, o., Bladwijzer,
Kort overzigt, o. *—, B.
JoNsoN , Palm van de hand, yr. *
Tables, pl. Dambord, Schaakboo d, o.; fig.
The tables are turned , De zaken zijn
veranderd.
to Table v. n. Tafelen , Eten , De tafel
hebben. * —, v. a. SETAKSP., Een' bladwilzer maken. *
MILTON, Van voedsel voorzien. *
eene schilderij
voorstellen.
Tablebasket, s. Tafeltnandje , o.
Table-bed , s, Tafelbed , 0.
Tablebeer,, s. Tafelbier, Gewoon bier, o.
Tablcbook , s. Zakboeleje, o.
Tableclock , s. Staand uurwerk, o.,
Pendule, yr.
Tablecloth, s. Tafellaken , o.
Tablediamond , s. Tafelsteen, nr.
Tablefastener, a. Schuif aan cent tafel, yr.
Tablefork, s. Tafelvork , yr.
Tablefruit, s. Tatelooft, 0.
Tableknife , s. Tafelnies , o.
Tableland , s. Vlak land, o.

TAM,
Tabl eman , s. Stuk (op het schaakbord),
o. *
Schiff (op het dambord), vr.
Tablemoney,, s. Tafelgeld, o.
Tableplate , s. Tafelzilver,, o.
Tabler, s. Kostganger,, in.
Tablerents , s. pl. Tafelgelden, die web
eer aan de bisschoppen betaald werden,
o. meerv.
Table-rock , s. Tafelrots , yr.
Tableraby , a. Tafelrobijn, m.
Table-shore, s. Vlakke trust, yr.
Tablespoon, s. Eetlepel , tn.
(e.
Tablesteel, s. Wetstaal (voor tafelmessen
Tablet, s. Tafeltje.
Vierkant at tsenijkoekje , o. * —, Schrijitafel, yr.
Tabletalk , s. Tafelgesprek, o.
Tabletop, s. Blad eener tafed , o.
Tableware, s. Tafelgoed, o.
Tabling, s. scheepsw., Verbinding drier
middel van nsuten, y r.; — of a sail ,
Stootlap op een zeid , tn. ;— of the rope,
Stootlap op het lijk,
'Taboo, s. in de Zuidzeelanden, Godsdienstig verbod, o.
to Taboo, v. a. Verbieden, Het gebruik
van
. verbieden.
Tabour, s. IIandtrommel , yr.
to Tabour, v. n. Trommelen; to - ON ,
Trommelen of Slaan op.
Tabourer, s. Tromtnelslager, tn.
Tabouret , s. Trommeltje, o.
Tabourine , s. Rinkelbon2 , vr.
Tabrere, s. SPENSER, zie Tabourer.
Tabret , s., zie Tabour.
Tabular, adj. In een kort overzigt, Zat:engetvier
_, r okAk'eann.
,r Verkort.* — , Ads tafel c.
to Tabulate, v. a. In een kort overzigt
of Onder algemeene hoofden brengen.
* , Vlak waken.
Tabulated , adj. Vlak.
Tache , s. veroud., Haak, Gesp, Knoop,
Tachygraphy , s. Snelschrifven , o.
Tacit, adj. (Tacitly , adv. )Stilzwifgend.
Taciturn, adj. Stil , Zwijgend, Stilzwo;gend.
Taci , tt -nity , s. Stilzwifgendheid, yr.
'Tack, a. veroud., Vlek, Suet , yr.

TAG
TACK
to Tack, v. a. Vast maken.*
Zamen-1 *—, Bij...voegen.* —, Vereen :gen ; fig.
voegen, Vereenigen ; a. ') tO - ABOUT, to — ANITH Doorspekken met. — , v.
Va,trnaken om ; 2.) to — oN, a. ) Vast• n., als : to — AFTER one, lemand als
zifne schaduw volgen.
maken op ; b.) Vast hechten; 3.) to
Vast waken aan; 4. )CO-TOGETHER,
Tag, s. Kam , o., zie oak Teg.
-TO,
Zarrenbinden. — , v. n. Een schip Tagrag, s. fanhagel, Gepeupel, o.
wenden, Bij den wind overwenden; to— T3gsore , s. Schapenziekte , vr.
all at once, Alle schepen to gelijk wen- Tagtail, s. Wor In , die den staart van
den; I.) to — ABOUT, Poor den wind eene andere kleur heeft, Tn.
ontgaan of omloopen ; 2.) tO - AGAIN, Tail, s., zie Entailed possession.
Tail , s. Staart , m.* Achterste deel ,
Wederwenden, Overwenden ; 3,..) to
Onderste gedeelte . o. * — , Sleep, m. ;
succession, Door den contramarsch
-IN
to Turn — , Vlugten. * — , Jets hanwenden.
gends , Katje , o., zie Catkin.
Tack, s. Spijkertje , Nageltje, o. *
scheepsw. , Slagboeg. * — , Gang (bij to Tail, v. a. Huntstuts, Bij den staart
het laveren). * — , Hale (van eenzeil), trekken. * , bcj metsel.,enz. : to-IN,
m.; fig. to Hold — Duren, Volhouden. Inlaten, Bevestigen (een' balk in een'
motor).
Tack-block, s. Halsblok , o.
Tail-block, s. Staartblok , o.
Tack-hole, s. Halsklamp , ns.
Tailed, adj. Met eenen staart, Gestaart.
Tack-knot, s. Valreepsknoop, m.
Taillage, s. Stuk , nit het gehcel goonsTacker, s. Die hecht , enz.
'racket, s. Spijkertje , Nageltje, Pin- t:en. * , Deel van iernands vermegen,
d.rt als eene schatting betaald words, a.
netje , o.
, m. * - , Tail lashing , s. Staarttouw,, o.
Tackle, s. CHAUCER ,
Takelazie , Tailor, s. Kleermaker,, m.
IVapenen, o. meerv. *
to Tailor, v. n. Kleermakeren , Snridey r. , Takel, m., Talie , yr.
ren.
to Tackle, v. a. Takelen, Optakelen.
Tailor-bird, s. Snijdervogel , m.
Tackled , adj. Getakeld.
Tackle-fall , s. Looper van eene talie, m. Tailoress, s. Kleermaakster, yr.
Tailoring, s. Kleermaken, KleermakersTackle-book , s. Taliehaak, m.
Tackle-pendent, s. Schinkel , Hanger, m. beroep, o.
Tackle-pendent-block, s. Hangerblok ,o. to Taint, v. a. Vervullen of Bezwangeren (met ices). * — , Bezwalken , BeTackling, s. Zeil en treil , o.
Tack-piece, s. Betteloef, yr., Uithou- sinetten , Bezoedelen. * —, Vergiftigen,
Ilesmetten. * , Ceder vet,. * — zie to
der,, m.
Attaint. *—, v. n. Becmet
Tack-tackle , s. Halstalie , yr.
Tact, s. Gevoel , o. * weleer, in de Taint, s. VA. * , Besmetting. * ,
toonkunst, Illaat , y r.; fig. Fijne of Bederving, yr.
Taintfree , Taintless, adj. Onbevlekt ,
ScLerpe onderscheiding , vr., Tact m.
TacLic, Tact,cal, adj. Betrekkelijk de Zuiver.
kunst om een leger in slegorde to scharen. Tainture, s. SHAKOS., Aansteking, Be•
Tactician, s. Legerkundige, Taceicus, m. smetting, yr.
,1VeTactics, s. pl. Kunst, om een leger in to Take, irr. v. a. Aannemen.*
*
Ontvangen. * — Ore/ of
slagorde to scharen, Legerkunde , Takkwalijk) Nemen , Opnemen. * Grijtick , yr.
pen , Vatten. * —, Gevangen nernen,*—,
Tactile , adj. Voelbaar.
Verrukken , Vermaken. * , Var,gen.
Tactility, s. Voelbaarhei yr.
, Zich toeeigenen.
, Afpersen. *
*
Taction s. Voeling , yr.
Tadpole, s. forage kikvorsch, Dander- Gebruiken. * Bederven , Been-cetera.
*
—,
Aannemen
,
Ornhelzen
, Gunctig
yr.
padde,
beoor deelen. *—, Krijgen. * , Kiezen.
Ta'en , zie Taken.
*--,Liiden,Verdragen.*—,Verrigten. *—,
Tafferel, s. scheepsw., Hakkebord , o.
Vatten, Bevatten. * — , Volgen , VerTafferel-timber, s. Hekstut , m.
Innemen,Gebruiken.*—,
volgen.
*
Taffeta, Taffety, s. 7af, o.
Tag, s. , Punt (van een' veter), Alschrliven. *— ,Voeren, Verweren. *
Toelaten.
y r. * — , Wisjewasje , o., Beuzeling,vr. Scheiden , Afzonderen. *
Overspringen. *—,
* —, Afleiden. *
to Tag, v. a. (veters , enz.) Beslaan.
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Ilouden , Daarvoor houden. *
Voort
bt engen. —, Huren. * — Zich met
bezig houden ; to — aim, Een kanon
rigten ; to— the free air , Versche lucht
scheppen, Gaan wandelen ; to — breath,
Ademen, Aelem scheppen ; to — care, Zich
in acht nemen , Op zijne hoede zijn; to —
a concern , Belang stellen; ook
hebben ; to contentment Tevreden zijn, Zich tevreden stellen ; to—
delight, Zich verlustigen ; to—the field,
Te velde trekLn ; to — heart, Het hold
opsteken; to — heed, Zich hoeden; to
— heed to , Opmerkzaam zijn op ; to—
a jest, Scherts verstaan ; to — notice of,
Opmerken; to — place, Plants hebben;
to— pity, Nedelifden hebben ; to —
knowledge , Erkennen ; to —right , Goed
verstaan; to seat , ,Gaan zitten ; to
— shame, Zich schan;en ; to — a tree,
Zich op een' boom zetten; to voyage,
O p refs gaan, Naar zee gaan ; to—the
veil, Den sluijer nemen, Non warden,
In een kloocter gaan; to — post , Postpaarden nernen; to — knowledge of a
thing, Kennis vats lets newts; to — revenge, aak nemen , Zich wreken ;
to — in marriage, 7rouiven, Tot vsonw
nernen; to— one in a lie , Iemand
eene lengen betrappen; to — in writing,
Opschrifven; to — a run, Een loopje
doen; to — a ride, Een toertje to pant d
doen ; to — a drive , Een toes tje in een
rijtuig doen ; to — a ship, Seheep gaan,
Ann boos d gaan ; to — orders, Geor.-.7end
worden, In den geestelijken stand oi,genomen warden ; to - airs, Zich een cleftig voorkomen geven; to — a denial,
Een weigerend antwoord krifgen,
wezen warden ; to — an oath, Een' eed
doen e f afleggen; to cold , Koude vatten, Verkouden worden; to Be taken ill,
Ziek worden; to —one a box on the
ear, Iemand eene oorveeg geven; to —
one's chance, Zijn lot afivachten; ook:
Het wagers; to — the law of one, It.
mend veroordeelen. * — , met ondetscheidene bijvoegsels in sneer of min alit's:Mende beteekenissen, als : a.) to— one
ABOUT , Iemand omarmen of .omhelzen;
2.) to — AGAIN, IVedesnemen, Terug
nemen, Hernemen ; 3 .) to — a prejudice
AGAINST one, Een vooroordeel tegen iemand opvatten ; 4.) to — ALONG WITH
one, Illedenemen, Met zich :lentos; 5.)
to — ASIDE, Ter zijde nemen ; 6.) to
Uit elkander nemen; 7.) -ASUNDER, to
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— one AT one's word, Iemand bif zijn
wooed nemen ;8.) to — AWAY, a.)Wegnemen; — AWAY one's life , lernand
van het levee herooven ; b.)Ter zijde
stellen; 9.) to — BY, a.) Nemen ofVatten bo,'; b.) to — example BY one, Een
voorbeeld aan iemand semen ; 10.) I0DOWN , a.) Apiesnen; to - DOWN curtains , Gordsfnen afnemen;b.) to-DOWN
one's courage , Iemand den ;mood bentmen, lemands mood ter neder slants;
c )Verminderen; to — DOWN one'spride,
remands hoogrnoed fnuiken; d.) Vernederen ; I should be glad to see them
taken DOWN , Ik zoo hen gaarne zien
vernederen ; e.) Inslikken ; Opschrijven, Opeekenen; it.) to — FoR , a.)
Houden voor ; prov. to — an owl FOR
an ivy-bush, Het eene voor het andere aanzien of 'louden; b.) itinnemen ; to —
a thing FOR granted , Lets voor nitgemaakt aannenten ; I2.) to — FROM , a.)
Wegnemen of Armen van, Ontnemen ;
He took the pipe FROM his mouth ,llti
nam de pijp nit den mend; We took the
command FROM hits, ontnamen hem
het bevel; b.) It takes not FROM you,
that, etc., Het verstrekt u nice tot nailed, dat, enz. ; 13.) to — IN , a.)Nemen in ; to — IN hand, Onder hande3
nemen, Ondernemen Beginnen ; to IN Writing, Opschrijven; to — IN good
part , Goed opnemen; to - IN ill part,
Kwal0 nernen; b.) Innemen, Inhales,
Intrekken ; c.) Nemen, ilannemen, Ontvangen; d.) Omvatten, Besluiten,
zich sluitets ; e.) Begsijpen; f.) Opnemen , Is: 2417 hull nemen;g.)Bedotten,
Foppen , Beet hebben, Beet nemen ; h.)
to — IN pieces, Uit elkander nemen; 14. )
10 - INTO, a.) .Nemen in ; b.) Opnemen in; as.) to — a thing OF one, lets
van iemand nemen of aannemen; to
—holdrne,
Zich tneester van iemand
maken, Iemand pakken ; 16.) to— OFF,
a.) Afnemen, Wegnemen; to — the halter OFF, Den halster afnemen ofafdoen;
to oFF the skin, De huid aftrekken,
Villen ; to —OFF the edge of a knife,
Een vies stomp waken; to - OFF the
edge of a cold di ink , Een' kouden drank

een weinig warm laten worden ; to the edge of the stomach , Den eersten homer stellen; It will take OFF the
edge of his wit, lice zal zijn' geest verstompen ; to - OFF the testimony of an
historian , Iles getuigenis van een' geOFF
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schiedschrijver verzwakken; to — one
OFF by death , remand van karat maken ,
tilt den weg ruimen , dooden ; to OFF
the spell, De betoorering opheffen, Onttooveren ; to — OFF the odium , Het hatelijke ivegnernen;to—one OFF FROM one's
work , lemand van zijn werk aftrekken,
afhouden ; to — one's care OFF one's
hands , remand zijne zorg benemen ; to
— one OFF an ill course, lemand van zijne
slechte wegen afbrengen ; to — a man
OFF FROM the love he bears to his mistress, remand zijne geliefde ontrouw maken; b.) Koopen, Afkoopen , Afnemen;
C.) Afbeelden , Kopijeren , Nabootsen ;
d.)Uttdrinken , Ledigen; 17.) to—ON,
a.) Aannemen ; b.) Nemen ; to —
the religious habit, In den geestelijken stand treden ; 0 *) In een klooster
gaan. Zie oak UPON; 18.) to — OUT,
Uitnemen , Trekken, Uittrekken ; to —
OUT a tooth, Een' tand trekken ; 19.)
to -- OUT or , 1Vemen of Trekken nit ;
20, ) to — TO, a.) Medenemen naar; b.)
Brengen naar ; c.) to — wings To one's
self, Vleugels aannemen Vieugels aan
zich bevestigen ; 2r.) to — UP, a.) Opnemen, In de boogie neaten; to--I5P the
sheets, bij boekdrukk., Vergaren ; to—
UP a trick (at cards), Een' slag maken ;
b.) Tot stand brengen ; c.) to UP a
quarrel, *) Een' twist opvatten ; **)
Len' twist bijleggen ; d.) Doorhalen,
Gispen, Ilekelen , Over den hekel halen;
e.) B eginnen , .danvangen; f.) Opnemen,
Leenen, To Borg nemen; g.)Overnemen,
Ontleenen ; h.) Onderbinden, 4fbinden;
i.) I:wet/nen , Beclaan , Bezetten, Wegnemen ; j.) Bezig houden, JVegnemen,
Kosten ; rieffen (belastingen); 1.)
*) In beslag nemen ; **) Patten; 22 )
to — UPON , Nemen op ; to — UPON one's
self, a.) Op zich nemen ; b.)Voor zijne
rekening nemen; c.) Zich aanmatigen ;
d.) Aannemen, Nemen; 23.) to —w Tir,
a.) to — order WITH one, remand in
erde houden; b.) *) to Be taken WITH, a,)
Overvallen warden van, Aangetast worden door, Krijgen ; **) Ingenomen zijn
met; c.) to—a person WITH one, remand
wet zich nemen. *
v. n. 'Lich rigten„
Zich uitstrekktn. * Behagen, Bevallen , Ingang vinden. * —, Slagen,Uitwer king hebben, Patten; i.) to —AFTER,
a ) Zich vormen naar ; b.) Slachten,
Gelüken ; c.) Nabootsen Navolgen; )
to — en WITH , Het louden met (eene
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partij); 3.) to — INTO , rekken ,
op, naar; 4.) IO — ON , a.) Aanspraak
maken op ; b.)Woedend zijn (op, WITH );
c.) Zich bedroeven ; 5.) to — To, a.)
Zich begeven aan ; b.) Zich bezig houden met ; c.) Zyne toe , lugt nemen tot;
6.) to TOWARD , Zich begeven in de
rigting van, naar ; 7.) to — UP, a.)
Ophouden; b.) Zich verbeteren, Tot in.
keer komen ; c.) Zich vergenoegen (met,
with ); Wonen (met, bid, with);
8.) to — WITH, a.) That does not
me, Dat vindt bij rni j gees' in—WITH
gang, maakt op mij geen' indruk ; b.)
It cannot but— well WITH him , IIet
kan niet anders dan hem aangenaam
wezen.
Takeable, adj. Neembaar.
Taken , part. , zie to Take ; to Be
,
Ziek zyn.
Taker, s. Nemer, Aannemer.
Peroveraar,,
Taker-in, s. Lokvogel,
, Lokeend.vr.
Taking, s. Nemen, o. * — part., zie
to Take. *
adj. Innemend, Bevallig.
*
oude schrij y ., zie Blasting.
Takingness, s. Innemendheid ,
, yr.
Talbot, s. jagthond, no.
Talc , s. eene aardsoort, Talk , yr.
Talcky,, Talcous , adj. Talkachtig.
Tale, s. Verhaal , o,, Gcnchiedenis, Vertelling , yr. * — , Getol , o. *
, Rekening. *
, Ontdekking (van een gehelm), vr.
to Tale, v. n. veroud., Vertellen, Sprookjes vertellen. (ker,, tn.
Talebearer, s. Aanbrenger,, KwaadvpreTalebeari ng , s. Aanbs sagest, Kwaadspreken , o. —, adj. Kivaadsp, ekend.
Taleful, adj. THOMSON , Vele geschtedenissen bevattende.
Talent, s. zeker gewigt of geldswaarde
der ouden , Talent , o. *— , Bekwaamheld , y r., Talent, o. , Aanleg , m.*—,
min gepast , Geaardheid, vr.; Women
have a great — to story telling , Ds
vrouwen hebben sent groote geschikthend
tot bet vertellen van geschiedenissen.
Talented, adj. Talentvol , Talentrif k
Begaajd.
Tales, s. pl. Plaatsvesvangende gezworenen , m. meerv.
Taleteller , s. Sprookjesverteller.
—,
Verteller, rn.
Tau

,s,

: Lex talionis , Law of—,

Regt van wedervergelding, yr.

TALI
Talisman , s. Tooverfiguur, vr.*— , Talisman, tn.
Talismanic, adj. Tooverend.
to Talk, v. a.) Spreken, Praten. * —
Snappen, Babbelen. * —,Berigten.*-7
Redeneren; I.) to — ABOUT a thing,
Over iets spreken ; 2.) to — AWAY , Opspreken, Voortcpreken ; b.) (v. a.) *)
Sprekende of Met spreken doorbrengen of
verdrilven , Verpraten ; **) Door spreken verbeuren of verliezen; 3.) to —
one INTO, Iemand bepraten tot; 4.) to
- OF, Spreken van, over; 5.) to —
one OUT OF Iemand door zinpraten
doen verliezen of doen vergeten, Iemand
door zijn praten afhouden van ; 6.) CO
-- OVER ... verhalen ; 7.) to — TO
the purpose , Gepast spreken ; 8.) to WITH (one oF), Spreken met (remand
over), Zich met (iemand over) underhouden ; 9 .) to — one UP , Iemand bepraten of overreden.
Talk, s. Gesrek. *—, Gerucht. *—,
Onderwerp des gesprsks), o.
Talk'; s. Tal , yr., zie het betere Talc.
Talkative, adj. Snapachtig, Praatachtig.
Talkativeness, s. Praatachtigheid, yr.
Talker, s. Spreker, Prater. *---, Snapper. * —, Snoever, Grootspreker,, m.
Talking, s. Keuvelen, Kouten, o. * — ,
adj. Snapachtig , Praatziek.
Tall, adj. Lang, Groot. *
bij nude schrifv., Koen, Stout , 1Yloedig.
Tallage, s. Impost, Belasting , vr.
to Tallage, v. a. Belastingen opleggen,
Belasten.
Tallness, s. Grootte, Lengte, Hoogte,
yr., zie Tall.
Tallow, s. Talk, y r., Vet, Smeer, o.
to Tallow, v. a. Met yet besmeren.
Talkkoek , Groote
Tallowcake, s.
klomp vet, tn.
Tallowcandle , s. Talkkaars, Smeerkaars,
Gewone kaars , Yr.
Tallowchandler, s. Kaarsenmaker, tn.
Tallowcopper, s. b kaarsenmak., Vetketel , tn.
Tallowfaced, adj. Bleek, Flets.
Tallowgraves, s. pl. Kanen yr.
Tallow-keech, s. Klomp vet, m.
Tallow-press, s. Talkpers , Vespers,
Tallowtree , s. in Sina, Talkboom, tn.
Tally, adv. B. JoNsoN, Koen, Moedig ,
Onversaagd.
Tally, s.Kerfstok,m.*—,Weirgade,yr.
v. a. Van pas maken;
to
Tallied FOR each other, Poor elkander
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geschikt ; 2.) Tallied iro the present juncture, Geschikt voor het tegenwoordige
oogenblik. * — , Op den kerfstok snijden.
* —, v. n. Passen Overeen ledmen: x.)
The wine did not—TO the sample, De
svin beantwoordde, niet aan het proeffe ;
2.) to –'- WITH, Overeen komen met,
Passen
Tallyman , s. Iemand, die rekening houdt.
—, Iemand, die voor wekelijksche betaling verkooet.
Talmud, s. bsj de joden, dat bock, hetWelk de overleveringen bevat , Tadmud, m.
Talmudic, adj. Van den Talmud.
Talmudist, s. Iemand, die bedreven in
den Talmud is , Talmudist, m.
Talon, s. Klaauw (van ecnen roofvogel),
* —, in de bouwk., zie Cyma, Ogee.
Talpa, s. Mol, tn. * , in de heelk.,
Gezwel onder de huid, o.
Talus, s. Schuinte, Helling, yr., Taltit,m.
Tamable , adj. Tembaar, Te temmen.
Tamableness, s. Tembaarheid, Yr.
Tamarind, s. Tamarindeboom, tn. *
pl. Tamarinds, Tamarinde, yr.
Tamarind-tree , s. Tamarindeboom , m.
Tamarisk, s. een boom, Tamarisk, yr.
Tambour , s. , zie Tambourine. *—, Tam.
in de bouwhoureerraam , y r. en o.
kunde , zeker sieraad, Trommel, yr.
*— , Tamboereerwerk, Getamboereetd
werk, o.
Tambour-frame , s. Tamboereerraam,yr.
Tambourine, zie Tabourine.
Tambour-work, s. Tamboereerwerk, Getamboereerd werk , a.
Tame , adj. Tam. *—, Mak , Gedwee,
Moedeloos, Zonder tegenwerping.
to Tame , v. a. Tam maken. * —, Tensmen, Gedwee maken, Onderwerpen.
Tameless, adj. Ongetemd, Wild.
Tamely, adv.. zie Tame.
Tameness, s. Tarnheid. * — , Moedelooc.
tn.)
heid, y r.
Tamer, s. Tetnmer. * —, Overwinnaat,
Taminy, s. zekere wollen stof,Tamijn, o.
Tamkin, s. Prop (van een stuk geschut),
zie Tampion.
Tammy, s., zie Taminy.
to Tamper, v. 11. Geneesmiddelen gebraiken ,(Pampelen?); to -- WITH a disease,
Allerlei tnicklelen voor eene ziekte gebruiken, Met eene ziektepampelen.*—,
Zich bemoeijen, Zich inlaten; Why do
you — with it ? 7 Waarom bemoelt gij
daarmede? *— , Onderhandelen in het
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geheim; to -WITH one ,remand trachten over to halen.
Be,
Tampering, s. Pampelen, o.
moeijing, yr.
Tampion, s. Prop, Windprop (van een
kanon), m.; zie Tompion.
to Tan, v. a. Looijen, (seder) Bereiden.
* — , van de zon, Verbranden, Taankleurig makers..
Tan , s. Tenn, Run, yr.
Tanbed , s. Runbed, o.
Tang, s. Zeegrac, o., zie Tangle.
to Tang, v. n. Klinken.
Tang, S. HOLDER, Klank, en., Geluid, n.
Tang, s. Sterke smaak , Kivade smaak,
Nasmaak in den mond, tn. * Waling. * , Neiging, yr.
Tangent, s. in de tneetk., Raaklijn, yr.,
Tangent, m.
Tangibility, s. Voelbaarheid, yr.
Tangible, adj. Voelbaar.
to Tangle, v. a., zie to Entangle. *— ,
v. n. Verward zijn.
Tangle, s. Knoop, m. *.—,Verwarring,
Verlegenheid , yr. * Zeegras , o., zie
Tang.
vr.
Tan-house, s.
Tanist , S. SPENSER , eene soort van gou•
verneur in Ierland.
Tanistry, s. voormalige Iersche wet ,volgene Welke de knapste en verdienstelijleste van de zonen der grooten het regt
van eerstgeboorte had.
Tank, s. Waterbak , (Kan ,vr.
Tankard, s. Drankkan (met een lid),
Tanling, s. SHAKSP., Door de zoos per
brande, tn.
Tanner, s. Looijer, Lederbereider, tn.
Tannery, s. Looijerij, Looiplaats , yr.
Tannin, s. Looistof, yr.
Tanning, s. Looijerij, y r., Looijen, o.
Tanpit, s. Looikuip, yr.
Tansy, s. een kruid , Reinvaar,, vr..*--,
Reinvaarkoek , tn.
Tant , s. Veldspin, yr.
Tantalism , s. Kwelling, IJdele hoop, vr.
Tancalium s. , zie Columbium.
Tantalization, s. Kwelling, vr.
to Tantalize, v. a. Kwellen, IlQe eene
lidele hoop paaijen.
Tamalizer,, m. Kweller, Plager,. Die
iemand met eene ijdele hoop paait, en.
Tantamount, adj. Gelijk.
T,ntivy,, adv. Met grooten spoed.
Tantling , s. _remand, die zich met eene
iidele hoop paait, Gekwelde , tn. * ,
Hie Tanling.

TANT
Tantrums, s. pl. boert., Kinderleke grilligheid , yr.
Tanvat, s. Looikuip', vr.
to Tap, v. a. Zachtfes slaan, Tikken ;
to — one ON the shoulder WITH a cane;
_remand met een' rotting op den schouder tzleken. *—, v. n. Tikken ; to-AT
the door, Ann de deur tikken.
Tap, s. Tik, m., Tikje, o.
Tap, s. Tap, Kraan, m. * Drinkkamer, Tapkamer, Gelagkamer, Tap
perij, yr.
to Tap, v. a. Opstekerr en aftappen; to
— one PO& the dropsy, _remand het wa,ter aftappen;
Tape, s. Stnal band, Band, o.
Taper, s. Waskaars , yr. * —,adj. Spits
toeloopend, Kegelvormig.
to Taper,
n. Spits toeloopete; to -TOWARDS a point; In eene punt uitloo.
pen. *'
, v. a.. Spits deem tveloopen ;
to — the hair OUT , Het haar dunnen.
* —, Met waskaarsen verlichten.
Tapering, adj. Langzaa'n verdtrnteend ,
Spits toeloopend, Piramidaal.
Taperness , s. Piramidale gedaante, yr.
Tapestry, s. Tapijt. , Behangsel , o.
to Tapestry,. v. a. Met tapijten versieren:
Tapet, s. S1'ENSERS , Tapijt, Tapeet, o.
Tapeti,. s. zeker dier, soon, van hags.
Tapeworm, s. Lintworm, en.
Tap house,. s-. Tapkamer,, yr., titans ge.
woonajk Tap geheeten.
Tapioca , s. Witte sago (nit% den cassa yhwortel verkregen), yr.
Tapir, s. zeker
hetwelk naar een
zwijn gelilkt, Tapir, m.
Tapis, s. Tapijt, Tafelkleed, a. : van
hier: to Be on the — , Op het tapift
zijn, Beraadslaagd wordetr.
Taplash, s. Laatste. bier (van can vat):
*
Slecht bier, o.
Taproom., s. Drinkkamer,Schenkkamer,
Gelagkamer , vr.
Taproot, s. Hoofdwortevan eenenstatni,
Binwortel,
Tapster,, s. Tapper, (persoon, die in
eene herberg bier, enz. tapt ,) Bedien.
de , ,Knecht„ m.
Tar, s. Teer o. Illatroac, Zeeman,mo
to Tar, v. a. Beteren, Teren, Met teer
bestrijken.
to Tar', v. a. SHAKSP., Vertooe-net,, Verbi tteren.
Tarantula, s. zekere spin, Tarantulaivel
Tardatiou, s. Vertraging, yr.
Tardigradous , adj. Langzaam•gteande%
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Tardily , adv., zie Tardy.
—, In zilne eigene strikken gevangen
worden.
Tardiness , s. Traagheid , y r.
Tartar , s. Wensteen , m.
Tardity,, s. DIGBY , zie Tardiness.
Tardy , adj. Langzaam. *—,Traag, Lui; Tartar, s. SEIAKSP. , Hel, yr.
I.) — IN one's payments , Traag in zijne Tartarean , Tartareous , adj. Ilelsch.
betalingen; 2.) - OF aid , Langzaam in Tartaric , adj. Tartaarsclz.
het verleenen van help; 3.) - TO yen- Tartaric , adj. Van wijnsteen ; — acid,
geance , Langzaam in het wreken. * —, Wijnsteenzuur, o.
Vervelend. * —, gemeen, Onachtzaatn. Tartarin 7 S. , zie Fixed vegetable alkali.
to Tartarize , v. a. Met will' , teen mengen.
*—, Schuldig, .111-isdadig.
to Tardy , v. a. SHAKSP. , Uitstellen, Per- Tartarous , adj. Wijnsteen bevattende of
daaruit bestaande.
titagen, Verhinderen.
Tartly, adv. , zie Tart.
Tare , s. onk, uid , Dolik , y r.
Tartness, s. Scherpheid , Zuurheid. * - - -,
Tare, s. bij koopl. , Tara, yr.
Bitsheid, yr.
Tare , pres. veroud. , zie to Tear.
Tart-pan , s. Taartpan , yr.
Targe , s. SPENSER , zie Target.
Target , s. weleer,, een schild. *—, Schiet- Tartrate , s. WI:tnsteenzuur zout, o.
Tartu& , s. Schijnheilige , m.
schijf, y r.
Targeted , adj. lie met een schild gedekt. Tartuffish, adj. STERNE , Streng, Ernst g.
Targetier,, s. &hilddrager, , rn. Task , s. Taak , y r. ; to Take to —, BeTargum , s. Uitlerging van de vijf boeken rispen , Onderhouden.
to Task, v. a. Werk geven, Bezig houden.
van Mazes door de Chaldeeuwen , y r.
Targumist,s. Schrifver, van een Targum,m. Tasker,, s. Opziener over arbeiders , ns.
Tariff, a. Tarief, o., Tollijst , yr.
* —, Daglooner, m.
Taskmaster, s. Opziener over ,de arbeiTarn , S. RAY , Peel, m., Moeras , o.
to Tarnish, v. a. Verdonkeren, Bezoedelen, ders , Werkbaas , m.
Dof maken , Van glans beroo yen ; fig. Tassel , zie Tiercel.
Bevlekken,Bezwalken. *—,v. n. Dof wor- Tassel, s. Kwast (van zilver enz.), on.
den , Beslaan ; to — EY, Dofworden door, Tasselled ,.adj. Met kwasten voorzien of
versierd.
Beslaan van.
Tarpaulin , s. Geteerd zeildoek , o., Pre- Tasses , s. p1. Scheenharnas , o. , Dilschesenning, yr. *—, schimpn. , Pikbroek, in. I nen , yr. meerv.
Tastable, adj. Smakelijk.
Tarragon, s. een kruid , Dragon, yr.
to Taste, v. a. Proeven. * —, Beproeven.
Tarrace , Tarrass , zie Trass.
*— , scheepsw. , als : to — timber, Bout
Tarriance , s. SITAKSP., Vertoevin g , yr.
onderzoeken, of het gaaf is. * — , v. n.
Tarrier, s. Dialer, Toever,, us.
Proeven. * —, Smaken ; I.) to — AFTER.
Tarrier, zie Terrier.
Tarry, adj Terig. * —, Geteerd, Beteerd. the cask, Naar het vat smaken ; 2.) to
* — , Teerachtig. or , a.) Smaken naar ; b.) P roe y e-n, Prosto Tarry, v. n. Vertoeven, Bliiven.*—, yen van ; c.) Smaken ; d.) Ondergaan,
Dralen, Lang uitblijven. *—,Wachten; Lijden.
to — FOR , Wachten op , naar , Inwach- Taste , s. Smaak , us. * — , Preeffe , o. ;
ten, Opwachten, Wachten. * —, v. a. a.) to Have a — FOR, Smoak hebben voor,
Wachten ,, Inwachten, Opwachten. in ; a.) to Have a — OF, Smaken naar,
Tarrying, s. Vertoe ying , yr. ,Uitstel,o., Een' smaak hebben van.
Tasted, adj. Den eenen ofanderen smaak
Vertraging, y r.
hebbende.
Tarsel , s. zekere valk, zie Tiercel.
Tarsus , s. in ,,de ontleedk. , Wortel van Taster, s. Proeyer,, in. *—,Jeneverglas,o.
Tasteful , adj. Smakelijk , Smaakvol.
den yoet , m.
Tart, adj. Zuur, Scherp, Biltend. * —, Tastefully, adv. Met smaak.
Tasteles , adj. Smakeloos , Zonder smaak.
Scherp, !fits, &rig , Bojtend.
* —, Laf,, Onbevallig. * —, Geen' smaak
Tart, s. Taart , y r.
Tartan , s. zeker schip in de middell. zee, hebbende , Zonder smaak.
Tastelessness, s. Smakeloosheid. * —, OnTartaan, y r.
bevalligheid , vr. * —, Gebrele aan
Tartan, s. zekere stof, zie Plaid.
smaak, o.
Tartan-hose, s. Geruite broek, y r.
Tartar, s. Tartaar, in.; fig. to Catch a l 'faster, s. Proerer, Voorproever. *
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weleer, Roemer, Romer, m., Borrel.
glas , o.
Tasty, adj. nieuw woord, Smaakvol.
to Tatter, v. a. Verscheuren.
Tatter, s. Lomp , tn., Stuk , o., Lap,
tn., Flarde , yr.
Tatterdemalion, s. Slordige vent, Schab
berige kerel, m.
to Tattle., v. n. Snappen.
Tattle, s. Gesnap, o.
Tattler, s. Snapper,
Tattling, adj. Snapachtig.
Taptoe, yr.
Tat r oo , s. hij
to Tattoo, v. a. (de huld) Bestippelen ,
Tatoeiren,
Taught, adj. scheepsw., Stfif, Gespannen, Strait.
Taught, pret. & part., zie to Teach.
to Taunt, v. a. Berispen, Honen, Bespotten , Beleedigen.
Taunt, s. Berisping, yr. , Hoon , m., Berisping, yr.
Taunt, adj. scheepsw., Te lang, Te hoog.
Taunter, s. Berisper, Bespotter, Beleediger,, w.
Tauntingly , adv. Honend, Bespottend.
Tauricornous, adj. Horens als een stier
hebbende.
Taurus, s. een sterrebeeld, Stier, in.
Taut, adj. scheepsw., eerie wanspel. voor
Taught.
Tautologic, Tautological, adj. Het zelf
de herhalend.
Tautologist, s. Veryelend herhaler,, tn.
to Tautologize , v. n. Vervelend herhalen.
Tautology, s. Herhaling , (hetzijvan de
zelfde woorden , of van den zelfden zin ,
in andere woorden ,) yr.
Tautophony,, s. Herhaling van de zelfde
toonen of klanken yr.
Tavern , s. Ilerberg, y r., Wijnhuis , o.
Taverner, s. , sir Tavernkeeper.
Tavern-hunter, 's. Kroeglooper,
Taverning, s. Gasteret en in herbergen, o.
Tavernkeeper, s. Ilerbergier, Ko5jhuishouder , rn.
Tavernman , s. verond., zie Tavernkeeper.
to Taw, v. a. (zeemieder) Bereiden,
Zeemen ; Tawed leather, Zeemleer, o.
Taw, s. Knikker, rn. *—,Knikkerspel,
Knikkeren, 0.
Tawdrily, adj. , zie Tawdry.
Tawdriness , s. Ongeschiktheid, Praal in
kleeding , y r. , Onbe y allige tooi ,m.
Tawdry, adj. 0, geschikt, Zonder swank,
s. Opschik , m.
Pronkerig. *
Tawer, s. Zeernbereider,, rn.

TAWN
Tawny, adj. Taankleurig , Bruin, Geel.
Tax, s. Schatting, Verponding , Belasting. * Berssping, y r.* veroud.,
zie Task.'
to Tax , v. a. Belastingen op... loggers.
* Berispen, Beschuldigen ; I.) to —
one FOR a thing, leinand wegens lets
berispen;2.)to--oneo F delay,lernandvan
vertraging beschuldigen ; 3.) to — one
WITH , Iemand van sets beschuldigen,le.
viand lets to taste leggen.
Taxable , adj. Voor schatsing vatbaar.*—,
, Berispelsik.
Beboetbaar. *
Taxation 5 s. Schatting, Belasting. *—,
veroud., Berisping, vr.
Taxer, s. Schatter, Zetter van belastingen. * —, Een der opzieners over de
maten en gewigten to Cambridge,
Taxiarch , s. rude Grieksche geschiedenis,
Hoofdman m.
Taxidermy, s. Kunst . ow huiden to bewaren , yr.
Taxonomy, s. Classificatie, (inzind. van
Ida/sten ,) vr.
Tea , s. Theeboom , m. * , Thee , yr.
Teaboard, s. Theeblad, o.
Teabuckthorn, s. cone snort van boksdoorn.
Theekistje, o.
Teacanister, s. Theebus,
to Teach , irr. v. a. Leeren, Onderwijzen , Onderrigten ; to — one or , Icmand
onderrigten omtrent. * —, v. n. Leeren,
Leeraren ,Onderwijzen; to—FOR hire,
Voor loon onderwijzen.
Teachable, adj. Leerzaam, Leergierig.
Teachableness, s. Leerzaamheid , yr.
Teacher, s. Onderwiszer. *—,Leeraar , tn.
°riderTeaching, s. OnderWZen. *
, Onderrigt, o.
Teacup, s. Theekopje, o.
Tead, s. veroud., Toorts Fakkel , Flambouw,, yr.
Teadish, s. Theeschoteltje, o.
Teaequipage , s. Theegoed, o.
Teague, s. (spotnaam voor een5 lerlander ,) ler,, tn.
Teak, s. Thekaboom, m. • —, Hone van
den thekaboom, o.
Teakettle , s. Theeketel, m.
Teal, s. Taling, yr.
Tealeaf, s. Theeblad, o.
Team, s. Span , Gespan , o. * ,Troep,
Toom m.
Teamster, s. Ilienner cf Bestuurder van
een span, m
Teapot, s. Theepot ,
Tear, s. Traan , m.,
to Tear, irr. v. a. Scheuren, Vet-schen-

895
TE
TEAR.
weide , Spantouw,, o. ; fig. Ilinderpaal,
Rigten. * Breken. * —,
zie Tether.
Rukken, Wegrukken; I. ) to - ASUNDER,
a.) Vaneen scheuren ; b.) Scheiden ; 2. ) Te Deum , s. L, olzang , Te-tieum , 0.
to - AWAY, Wegrukken; to — one's self Tedious, adj. ( Fediously , ado.) Vervelend , Langwijiig , Lavgdradig ; to Be
AWAY FROM , Zich met geweld verwijderen vain, Zich afscheut en van ; 3 .) to - TO, Vervelen, *—, Langzaam.
- FROM , a.) Scheuren van, vit ; b.) Tediousness ,s. Vervelendheid.*—, LangOntrukken , Ontnemen ; 4.) to— it pie- dradigheid. , Verveling. *—, Laugces, In stukken scheuren ; 5. ) to — OFF, zaamheid , vr.
ilfrukken , Afscheurett; 6.) to -- OUT , Tedium , s. Verveling. * — , Walg , yr.
a.) Uitrukken , Uitscheuren ; b.) Uit- to Teem, v. n. jongen werpen Baron.
---,Zwanger zit, Net jongen zijn.* —,
krabben (de oogen) ; 7 . ) to — TO pieces,
In stukken scheuren ; 8.) to — u p , a.) Vol zijn , Ove' vioeajen Krielen ; to Open scheuren Open rukken ; b.) Open WITH , a.) Zwanger zlin van; b. )0vervloeijen of Krielen van *—, v. a. Voortbroken, Opbreken; c.) Verwoesten. *—,
v. n. Tieren , Razen , Woeden ; The brengen. * — , plaatsel., Uitctorten ; to
foxes were tearing AWAY at the flesh, - OUT INTO Uit ...gieten in.
De vossen trokken of scheurden aan het Teenier, s. Fokster , vr., Vruchtbaar
schepsel , o.
vleesch.
Teemful, adj. Vruchtbaar. * —, BoorTear, s. Scheer, vr.
, Levenma- devol.
Tearer, s. Scheurder.
Teemless, adj. Onvruchtbaar,, Dor,,
ker,
Tearfalling, adj. Tranen stortende, Teeder. Schraal.
to Teen, v. a. veroud. , Terges , SarTearful, adj. Weenend.
Tearless, adj. Zonder tranen, Met drooge ren.
Teen, s. veroud., Droefheid , vr., Kornoogen.
mer,,
Teasaucer, zie Teadish.
to Tease, v. a. (wol of vlas) Kammen. Teen, s. in zamenstell. Tien. * —, pl.
* , (laken) Kaarden ; fig. Kwellen , Teens, Jaren , die op Lien uitgaan , van
dertien tot negentien ; to Be in the —,
Plagen.
Tusschen de dertien en negentien jaren
Teasel, s. Kaardendistel , vr.
end zijn , Nog geene twintig zlin ; fig.
Teaseller, s. Lakennepper,
Huwbaarzien; A girl in her teens, Len
Teaser, s. P lager , Plaaggeest ,
meisje beneden tie twintig.
Teaspoon , s. Theelepel , tn.
Teeth, s. pl. , v'e Tooth.
Teat, s. Uijer (van een beest). *
(eener vrouwenborst), m. to Teeth , v. n. Tanden krifgeo.
veroud., Te
Teething, s. Tandenkrijgen , 0.
Tearable , s. Theetafel, vr.
Teg, s. Lam, o. , zie Tag.
Teathings, s. pl., zie Teaequipage.
Tegular,, adj. Van eene dakpan.*—, DakTeatongs, s. pl. Suikertang, yr.
Panvormig.
Teatray, s. Theeblad , o.
Tegularly, adv. Op tie wijze van daleTeatree , s. Theeboom ,
Teavoider, s. scherts. ,Waterpot, Nacht- pannen.
Tegument, s. Bekleedsel , o.
spiegel , tn.
Tegutnentary, adj. Tot bekleedsels behooTeawafer, s. Theekoekje, o.
reside.
Techily , adv. , zie Techy.
Techiness,s.Knorrigheid,Gemelijkheid,vr. to Tehee, v. n. Lagchen, Ginneken ,
Grinneken.
Technical , adj. Tot de kunsten behoorenTehee, int. Hi hi!, Ha ha!
tie ; — term, Kunctwoot d o.
Technically, adv. Ktinstmatig,Technisch. Toil, s. Linde, yr.
Technology , s. Leer der kunsten en hand- Teil-tree, s. Linde, vr.
Teinoscope ,s. Werktuig ter waarnetning
werken , Technologie , vr.
van voortverpen in den staat der ui tbre:Techy, adj. Knorrtg , Gemelijk.
Tectonic, adj. Betrekkelijk de bouwkun- ding , o.
Teint , s. veroud., Kleur,, Tint, yr., zie
de , Bouwkuntlig.
to Ted, v. a. (gemaaid gras) Sereiden. Tint.
Tedder, s. Tovw,, waarmede een paard Telary, adj. Webben spinnende.
gebonden wordt , oldat het niet to ver Telegraph, s. 7 elegraap't us.
ren. • ,
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to Telegraph , v. a. Door een' telegraaph
mededeelen.
Nelegraphic , adj. Telegraphisch.
Teleology,s.Kennis dergrondoorzaken,yr.
Telescope , s. Verrekijker , 7elercoop m.
Telescopic, Telescopical, adj. Vet- ziende.
• —, Slechts door een' telescoop to zien,
Telescopisch.
Telesia, s., zie Tapphiree
Telesm , s., zie Talisman.
Telesmatical , zie Talismanic.
Telestich , s. Vers , welks eindletters een''
naam vormen , o.
,
to Tell , irr. v. a. Spreken, Uiten.
Verhalen. * — , Zeggen , Onderrigtcn ,
Leeren. * 0 ntdekken ,Verreiden.*—,
Tellen. * —, Zich bij iemand yerontschuldigen ; I.) tO - ABROAD Verspreiden ; 2.) to— a thing TO, (to — one a
thing , ) Iemand lets vertellen. *—, v. n.
Berigten ; I.)to OF, Berigt geven van;
a.) to — o N , Bertgt geven van. Aanm.
Voigens JOHNSON is dit a doubtful phrase;
doss latere taalkundigen wordt to Tell on
gehegl afgekeurd. — , nieuw , Treffen ,
Raken.
Tellenite , s. Versteende schelp , yr.
Teller, s. Verhaler. * —, Teller, Rekenaar,, m. * — zeker bediende van den
Exchequer.
Telltale, s., zie Talebearer. * —, adj.
Babbelachtig.
Tellure tted,adj.Met tellurium verbonden.
Tellurium , s. een rnetaal , in kleur tu g
-schenzilvrt,Tumo.
Temerarious, adj. (Temerariously, ads.)
Vermetel , Onbezonnen , Roekeloos.
Temerity, s. Vermetelheid , Roekeloosheid,
Onbezonnenheid , yr.
to Temper, v. a. Temperen. * Vertnengen.* — , Verzachten , Ylatigen. *—,
Bereiden , Geschikt makers. * , TempeRegeren , Besturen;
ren , Harden. *
to WITH, Temperen of Nengen met.
Temper, s. Temper, m., Tempering.
Behoorliike menging. —, Gemoedcgesteldheid , yr., Temperament, o. * —,
Loam, Geaardheid , _Net-ging. * —, Bedaardheld , Gematigdheid. * —, Gehat dheld , Tempering, yr.
Temperament, s. Temperament, o. *— ,
Tem pering, Behoorlijke veronenging, yr.
Temperamental, adj. Van het temperament.
Temperance, s. Matigheid. * Bedaati
held, Gematiedheld , y r. , Geduld, o.,
LijdzaaMheid , vr.

TEMP
Temperate, adj. Illatig ;
IN, illatig in.
* —, Gematigd.
Temperately , adv. zie Temperate.
Temperateness, s.
Gematigdheid , yr.
'remperative , adj. Temperend , Matigend,
Verzachtend.
Temperature , s. Gecteld,:aid. • —, Tempering. *— , Gematigdheid , Gelatenheid.
—, Gesteldheid der lucht , Tempel atuur,, yr.
Tempered , adj. Gestild ; Even —, Gelijk.
tnoedig.
Tempest , s. 0 nweder ,Onwee r, o., Storm,
* — , Oproer,, o.
to Tempest, v. a. Bestormen. * , v. n.
Stormen ; to — ON , Bestortnen.
Tempest-beaten , adj Door den storm rernield of gekweld.
Tempestive , adj. (Tempestively,, ads.)
HEYWOOD, 1635, Ter regter
Gelegen.
Tempestivity, s. Geschikte tijd , m.
Tempest-tost, adj. Door storm geslingerd.
Tempe,tuous , adj. Onseuimig , Stormachttg.
Tempestuously, adv. Stormachtig,Onstuimig , Hevig.
Tempestuousness , s. Onstuimigheid ,
Stormachtigheid
, yr.
Templar, s. Student in de regten , m.
*—, Tempelier,, Tempelheer,,m.; Knight
—, Tempelier,, Tempelridder,, m.
Temple , s. Tempel. * — , gebonw to Londen, waar de regten ander wezen worden,
Tempel ,
to Temple, v. a. Een' tempelbouren voor.
Temple , s. Slaap (van het hoop), m.
Temple-bone, s. Slaapbeen , o.
Templet, s. in de bouwk. , Groote balk, m.
Temporal, adj. Van de siapen Slaap
Temporal, adj. Tijdelijk. *
Wereldlijk.
Temporality, s. Wereldlijke bezitting ,
yr. , Wereldlijk goed, Aardsch goed ,
delijk goed , o.
Temporally, adv. Wereid
Tijde*
lijk Voor een' tijd.
Temporals , s. pl. Wereldliike goederen,
o. meerv.
Temporally, s. Leeken, m. meerv. • —,
Wereldsche goederen , o. tree, v.
Temporaneous , adj. Tijdeliik , Eenen tiid
durende.
Temporarily, adv. Tijdelijk, Voor een'
tijd.
Temporariness, s. Tijdelijkheid , Vergankelijkheid , yr.
Temporary , adj. Thdelijk V'rgankelijk-

TEMP
Temporization, s. Uitstellen ,o., Vertraging , yr.
to Temporize, v. n. Uitstellen , Vertragen..* —, Lich naar den aid schikken.
Aanm. SHAKSP. bedient zich ten onreg•
to van to Temporize WIT II, Zich schikken naar, Voldoen ann.
Temporizer, s. Die zich naar den tijd
schikt , Draler,, m.
to Tempt , v. a. Aahvechten, Verzoeken,
Tot kwaad aanlokken. * —, Vet leiden ,
Beproeven ; I.) to —one INTO argument,
demand tot redencren verleiden ; 2.) to
— one TO kmand veizoeken reties.den tot.
Temptable, adj. Verleideliik.
Temptation , s. Aanvechting, Verzoeking, yr.
Tempter, s. Verleider. *— , Verzoeker,,
Booze geese,
Tempting, adj. (Temptingly, adv.) Verleidelijk , Aanlokke4ik.
Temptress, s. Verleiaster, Vet lokster ,vr.
Temse , s. Zeef, vr. '
Temse-bread, s. Buitengemeen'fifn brood, o.
Temsed, adj. enkel in: —bread, zie Temsebre ad.
Temulency, s. Dronkenheid, Dronkenschap yr.
Temulent , adj. Dronken.
Temulentive , adj. 163 9 , Dronken.
Ten , adj. Tien. * --, Tien , vr.
Tenable , s. Houdbaar, Onwinbaar.
Verdedigbaar.
Tenacious , adj. Vasthoudend ; to—Be OF a
thing , lets vasthouden , Het niet latende varen Gehecht aan lets. * van
het geheugen , Getrouw,, Sterk.*—,Kleverig. * —, Giei ig, Vrekkig.
Tenaciously, adv. , zie Tenacious.
Tenaciousness,Tenaciry, s. VasthoudendKleverigheid.* —, Getrouwheid.*
held. * —, Gierigheid , vr.
Tenacy , s. BARROW, zie Tenaciousness.
Tenaille, s. aan vestingw., Tenaille , yr.
Tenancy, s. Hauer, P acht , y r., Tijdelijk
bezit , o.
Tenant , s. Huurder,, Pachter. * —, Bewoner,,
to Tenant, v. a. In hunt- hebben , In path:
hebben.
Tenantable, adj. Huurbaar.
Tenantless, adj. Niet verhuurd, Onbewoond , Onverpacht.
Tenantry, s. veroud. , zie Tenancy. *—,
thans , Pachters ( van eels' heer), mrv.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Tenant-saw, s. , zie het betere Tenon-mw.
Tench , s. Leelt , vr.
to Tend , V. a. Volgen, Diener, Oppassen , Bewaken 5 Verzellen. * —, v. n. ongebruik. , Wachtel'. * —, thans , Oppassen ; to — UPON, Bedienen 5 Oppassen.
to Tend , v. n. Strekken, Lich rigten ;
I.) to - TO, Strekken tot; 2.) to - TOWARD, Strekken tot.

Tendance , s. SHAKs p , Gevolg , o. , Bedienden , tn. meerv. * —, thans, Bediening , Zorg, Oppassing , yr.
Tenancy , s. Rigting. * -- , Neiging , yr.
Tender, adj. Teeder. * —, Zwak. * --,
Gevoelig. * — , Weekelijk. * —, Log-Yu/dig , Bezorgd ; — OF 5 Bezo, gd veor.
*-, s. SHAKSP., Bezorgdheid , yr.
to Tender, v. a. ilanbieden; to — TO,
.elanbieden. * — ., Daarvoor houden,
Achten.
Tender, s. ilanbieding , vr.
Tender, s. Wachtschip (in eene haven),
o. * —, Advijsvaartuld , o.
Tenderhearted, adj. Gevoelig, Teeder.
Tenderheartedness, s. Teederheid , Gevoeligheid , yr.
Tenderling, s. Eerste hovel's (van eeoz
hert), m. meerv. * —, Lieveling,m.en
y r., Troetelkind, o.
Tenderly, adv. , zie Tender.
Tenderness, s. Teedcrheid. * —, Zwal,held. * — , Gevoeligheid. * — , Weekelijkheid. * —, Lot gvuld;gheid , vr..: I. )
to Have a natural — FOR the s ,,:x , Eeve
natuul lijke neiging voor de sekse hebbei,;
2.) -OF, Bez,,ecid vocr.
Tendinous, adj. Pez°g.
Tendment , s. bish. HALL, Zorg, 0 ppa ssing , yr.
Tendon, s. Pees, Spanader,, yr.; —
Achillis , Hielpees , vr
Tendre , s. Teederheid (van een' minnaar), yr.
Tendril, s. Hechtrank (van een' wijnstok,
enz.) 5 y r. * — , adj. Hechtend ,Omva t
brious.-tend,Klim.
Tenebricose , adj. ongebruik., zie Tem:Tenebrious
,
adj.
Donker.
—
lenebroscy
i , s. Donketheld. 5 yr.
1 Tenebrous, adj. , zie Tenehrions.
Tenement, s. Gehuurd geed, o.
Tenemedral , adj Gehuurd , Gepacht.
Tenementary, adj. Gewoonl",k verhuutd.
f Tenent 5 s. pedant woord, zie Tenet.
Tenerity,, s. veroud., Teederheid, vr.
57
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Teuesmus , S. Gestadi e neiging om aft Tenuity, s. Dunheid, Fijnheid, yr.
to gaan, z slider iets-wijt to raken, yr. Tenuous , adj. Dun, Flin.
'Tenet, S. yr., Gevoelen, o., Tenure, s. frieze , ', yaw op men ices van
Meening , yr.
een ander bezit, Voorwaarde, yr.
Tenfold, adj. Tienvoudig.
Tepid, adj. Laauw.
Ten-leaved, adj. Tienbladig.
Tepidity, s. Laanwheid, yr.
'1 e-nis , s. Kaatsspel , o.
Tepifaction, s. Laauwmaking , yr.
to 'Tennis, v. n. Kwitsen.
Tepor,, s. zie Tepidity.
•
ball, s. liaatsbal, m.
Teratology, s. IPirlder ige
m.
'I ennis-eourc, s. Kaatsbaan ,
/l ace, s. Tiersje , o., derde deed van
Tenni—cour,-keeper , s. Eigenaar van Butt , zie Tterce.
1, 412 kaatsbaan, Kaatsmeester,
Tercel, s., zie Tierce].
'1 'non s. End van eon sulk hone, dat Terebinth , s. Terpentijnboom, m.
in ten and.:r past, o , Tap, in.
Terebinthinate, Terthinthtne, adj. Ter'loon-saw, s. Slianzaag.
pentl'inachtig , Van terpentiin.
T,nor,, s. Gewone loop. * —, Innoud, to Terebrate , v. a. Doorboren.
1; ire e z:n , in de muzük, To- Terebration, s. Doorboring , yr.
no; ,
Terebratulae, s. pl. ge:lacht van tweeTenors:mg.ter, s. Tenorzanger,
schalige schelpdieren.
enor-viola{, s. Tenorvioot , vs.
Teredo, s. Paatwot in, in.
y.i . cnor-voce,, s lend= teem, yr.
Teret , adj. verond., 1622, zie Terete.
ease, adj. Gespannen,
Terete., adj. in de plantk., Rend.
Tense , s. in de opt aakk.,
(of TO- Tergeminal, adj. nieuw w., zie Tergcvoe in van ten weekirootd,) m.
minous.
Tes.s ness, s. Stifheid, Spanning, yr. Tergeminous , adj. Drievoudig.
'feasible, adj. Spanbaar.
to Tergiversate, v. u. eroud.. UitvlugTensile, adj. Dat gespannen wordt.
ten zoeken.
Tension, s. Spanning, Yr.
Tergi,ersation, s. Uitvlugt. *—,VeranTen,t,c adj Spannend.
derlijkheid, yr.
S. Spanner, m., Spanspier, Term , s. Greets, yr. *—,Woorti,o.*—,
Pees ,
Uitdrukking, Taal, yr. * — Be.oaling,
S. BACON , Spanning , yr.
Voomaarde, y r. *— Bepaalde tijd,
s.
,
* , [Vele je (in eene Termiln. —, Tijd , waarin de geregts'Acct.,
%Tilde), o. *
, zekere hoogroode hoven open zip',
pl. Terms,
S,,aansehe w,rn , Tintwijn ,
Maandstonden , meeiy.; to Be upon
to 'Tent, V. 0. eerie tent wonen. *—,
good terms with one, Goa met iemand
v, a. (Jens woude)Tenten of' levee: en. staan.
Tentage , s. DaAVTON 21. C. El1C3411011‘;111.. to Term , v. a. Noe:nen.
Teutatiot. , S. Deproevifig,
Termagancy,
Onstuimigheid. * —,
Tentative , adj. lleproevtnd.
Twisaiekhcid , yr.
, s. Tentdoek, o.
Termagant, adj. Onstuimig. *—, Twist• ted, adj. Met tenten ledekt.
Ten
ziek.
, s. Twistzieke yrtitsw,
'neuter, s. Spanraaa, o. , Spanhaak,
veeg , Xantip;,c , leeks, yr.
1,g. to lie ul,on the centers, in verlogen. Termer, s. Die eenen ternii,; 1 meet afziin.
wachten. , Die eon goed vase • faren
to Tenter , v. a. Spannen. * —, v. n. is; pacht het ft.
1„. trit spannersR.,kken.
'Terminable, adj. Bepaalbaar, BeperkT,..-,cergruund, s. Plants Poor de span- bane%
s„
, Droogplaats, yr.
to Terminate, v. a. Bepalen, Beperken.
. S. 5, , a,12aak , m
—, Eindigen. * v n. Bepaald zijn.
,• adj. Tiende. *
s. Pende, o,
— , Eindigen; a.) The torrid zone
terminates AT , etc. , De verzengde lufhtTenthly , adv. Tuntientle.
strtek eindigt hod, enz.; to - in ,
Gespan
ne.
n
T entigInous, ad j .
Eindigen in ; 3.) It ttrminates on the
,'utioaLier, F. Ttntenn,aker,
3 d. or April , filet eindigt op den Seer;
Tentory, S. EVELYN , Tentkieed, o.
cent lasso ,
TeiWOIC
r:
outs eilLaar,o. ./.1;:t id.
T ‘ rmination , s. Be,, e; king. * —, Grene,
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yr. *— , Linde. * — , Doeleinde,Eind- Tersely, adv. Net.
oogmerk , o. * — , Ultgang ( der woor- 'Terseness, s. 1Vetheid. Klaarheid, yr.
Tertian, adj. rinderendatigsch. * —, s.
den), m. *— , SHAKSP., Woord, o.
Terminative, adj. De beperking leidend. Anderendaagsche koarts , yr.
Tertiary, adj. Van de derde vorming.
Terminatively, adv., zie Absolutely.
to Terciate, v. a. Ten derden male cleat.
Terminer, zie Over.
to Tessellate, v. a. Met ruitfes make'',
Terminology, s. Terminalogie, yr.
Terminthus, s. Gezwel, o.
Ruiten. * — , Met vie: kande., inicggen.
Tesseraic, adj., zie Tessellated.
Termless adj. Onbeperkt , Grenzeloos.
Termly, adj. Op bepaalde tüden tertig. Test , s. Kapet , vr., Pt oef tegel , tn. * -,
Toetsing, y r. , Taets,m. *—, Kenmerk,
keerende. * — , adv. By terinimen.
Term-trotter, s. lemand , die veer het ge- Onderscheid , Kenteekeu. *—, Ow the!, o .
to Test , v. a. Tueisen, Beproe y en , 03.
regt meet verschünen.
derzoeken.
Ternary, adj. Drietteelig. *-:--, .*. Drie
tal , o.
(Drieyoudig. Testable, adj. Bevaegd om to getnigen,
Ternate, adj. in de tlantk. en nat. itist., Testaceous, adj. Me; eene sci,eii, .:edekt;
— animal , Schel, tier, o.
Ternion, s., zie Ternary, s.
Terra , s. .elarde, yr.; — firma, Vast Testament, s. Testa.ent, o. , Uilersie
land, o. wil , m. * — , eon der twee bt,eken de;
Terrace , s. in eenen Cain, Teras. *—, bijbels , het anode of nieuwe testament ,
Balkan, o.
Verbond, Testament, a.
to 'rerrace, v. a. Als een terms waken. Testamentary, adj. Testamen;eel, Volgen;
den ultersien 5vil.
Terrapen , s. eene schildpad.
Terraqueous, adj. Uit land en Water be- Testamentation, s. L'e,,,alen bij tiit,nten
wil , Testeren , o.
staande.
Testate , adj. Die eenen ui:ersten wil
Terrar, s. COWEL , Kadaster, o.
gemaakt heeft.
Terrass , s. Tras, o., zieTrass.
'rerrene, adj. Aaidsch. * —, s. Opper- riestation , s. Getuigen, o., Getuigellis, yr.
Testator, s. Te,t ,mentinaker,Tesiateurot.
Ylakte der aarde , yr.
Terreous, adj. Van aarde, Warden., Uit Testatrix, a. Tessaie4e14,uter, Tc.,,;,:aarde becta,:nde.
trice , yr.
Terrestrial, adj. Aardsch. * —, win ge- Tested, adj. Bcproofd.
Tester,
s. verc ad., 11,ilve schelling, on.
Warden.
past,
Terrestrially, adv. Op eene aardsche Testern, s., zie. Tes,er.
wijze.
Testicle, s..1.;,a1, Zaadbal, Tee.bal , tn.
Terrestrious, adj. BROWN, zie Terreous. Testiculate, adj. in a'e pianth., ..in dea
Terrible, adj. Verschrikkelijk; -- IN vorm van een' teeibal, lialYarAa,,;.
war, Verschiikkeliik in den ootla.
Testification, s. Getutgenis, a.
Terribleness, s. Perschtikkellikheid, yr. Tesrificator, s. Getuige, m. en yr.
Terribly, adv., zie Terrible.
Tes,ifier,, s. Die getuigt of beiuigi..
Terrier, s. Dashond, Taks, m. *—, to Testify, v. n. Getaisien; t,) to — ARegister der landerijen, o., zie Terrar. OAINST , Getuigen t,g,); 2.) W-1,011,
* — , Boor, yr.
Getuigen year. * — , v. a. 1,,,;:t;j-cn,
Terrific, adj. Sclirikbarend.
Beyotigen.
to Terrify, v. a. Verschrikken ; .)to— Testily, adv., zie Testy.
FROM, Afschrikken van ; 2.) tO-WITH, Testimoniai , s. Getuig,chrif t , o.
.
Verschrikken met. Testimony, s. Getuigenis, y r., Lewysio.
Terrigenous, adj. Van de aarde geboren. to Testimony, v. a. SilAI;z2., zie ,.
Territorial, adj. Fan bet gronagebied, Witness.
Territoriaat.
Testiness, s. Knorrigheid, vt.
Territoriqd, adj. , SELDEN , Landerijen Teston, s., zie Tester.
bezittende.
Testudinal, adj. Van tent .4,1ild,,,..: ,
Territory , s. Grondgebied, o.
Schildpad...
Terror, s. Schrik, as.
Tescutlinated, adj. Comic].
Terse, adj. ongebruik., Glad. *--, than,,, Testudineutis, adj. S,,,,,i.padvornaig.
van een gec,',1;:i't , K:aar, Duide.1;ik , Tes,,cio, s. Schitt},,,,id, o. * —, b., to,.
.Rein, Zat y ,r.
i h ‘%-,;,., Gezwel oti i,i e nersenpan, (.:.
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Testy, adj. Knorrig Eigenzinnig,
Tetanus, s. Klem in den mond, yr.
Tetchy, etc., zie Tcchy; etc.
Tete, s. Valsch haar, e., Toer, m.
Tete-a-tete, adv. Onder vier oogen.
s. Gesprek onder vier oogen, o.
Tete-du-pont, s. in de vestingb., , Bruggenhoofd, 0.
Tether, s., zie Tedder.
to Tether, v. a. Binden, Boeijen.
Tetrachord, s. Viersnarig speeltui g, o.
* —, in de oude :conk., Interval van
vier toonen, m.
Tetrad, s. Viertal, o.
Tetradac' ylous , adj. Vierteenig.
Tetradynamian,s. Plant, die vier stamina
sterker dan de eve, ige beef t, yr.
* —, in de stemTetragon , s. Vierhoek,
rew. , Kwartcirkel ,
Tetragonal, adj. Vierzifdig:
Tetragynian, adj. Vie:144,13,1g.
Tetrahedron, s. L igchaam, hetwelk door
vier gelij kzUdige ,driehoeken ingesloten is,
Tetrahedron, o.
Tetrahexahedral, adj. lilet vier rijen vlakken ieder van zes.
Tetrameter, s. Viervoetig vers, o.
Tetrandrian, adj. Viermannig.
Tetrapetalous, adj. Vierbladig.
Tetraphyllons, adj. Vierbladig.
Tetrarch, s. Viervorst; fig. Gering vorst,m.
Tetrarchate, s. Gebsed van eenen vtervorst , o.
Tetrarchical, adj. Van een viervorstendem.
Tetrarchy, s., zie Tetrarchate.
Tetraspermousadj. Vierzadig.
Tetrastic, s. Antdieht van vier regels ,
Vierregelig vers, o.
Tetrastyle, s. Ftic-ade met vier znilen , yr.
Tetrasyl I able, s. Vierletteigrepig wont d,o.
Tetric, Tetrical, adj. Knorrig, Onyriendelilk.
Tetricalness, s., zie Tetricity.
Tetricity, s. Knorrigheid , yr.
Tetricous, adj., zie Ternc.
'Fetter, s. Dauwworm , Uitslag , m.
to 'fetter, v. a. Den dauwworm of worm
veroorzaken.
Teeter-worm, s. Paardevlieg, yr.
Tetter-wort , s. Zwaluwenkruid, o.
Tettish, adj. B. joNsuN , zie Captious,
Testy.
Tew, s. &Ten (tot lets), vr. wen,.
* —, weleer, LJzeren keten, yr.
to Te w , v. a. ',Peek .slaan,klappen.*—,

T Ell' E
Ileen en weir gooijen of trekken.*—, v.
0. Werken, Stooven.
Te wel , s. Pik (van eenen blaasbalg), yr.
to Tewtaw, V. a. MoRTimEa. , Kloppen,
(henne,h) Braken.
Text s. Tekst, m. *
SchrOuurplaats,
y r. , Tekst, m.
Text-book, s. Tekstboek , o.
Text-hand, s. Groot schrift , o.
Textile, adj. Geweven. * , Weefbaar,
Text-letter, s. Hoofdletter, vr,
Textman, zie Textuarist.
Textrine, adj. Het woven betreffende.
Textual, zie Textuary, adj.
Textualist , zie Textuarisr.
Textuarist , s. Bijbelkundige , m.
Textuary, adj. in den tekst bevat. *
Eene verbindende kracht hebbende, Gezag hebbende. *— , s., zie Textualist.
Text uist , s. , zie Textuarist.
Texture, s. Woven. * , Weefsel, o.*—,
Verhinding (der deel_en), yr.
Thalmud, zie Talmud.
Than, conj. na eenen vergrootenden trap,
na other en else, Dais.
Thane, s. oude eertitel Baron, en.
Thaneship, s. Baronschap , o.
Thanelands, s. pl. Baronij , yr.
to Thank, v. a. Danken, Bedanken; I
—you FOR it, Ik dank er u voor.
Thank, s., zie Thanks.
Thankful, adj. Dankbaar; a. ) —
Dankbaar voor ; 2.) - TO , Dankbaar aan.
Thankfully, adv., zie Thankful.
Thankfulness, s. Dankbaarheid, yr.
Thankless, adj. Ondankbaar.
Thanklessness, s. Ondankbaarheid,vr.
Thankoffering, s. Dankoffer , o.
Thanks, s. pl. Dank, in. , Dankzegging,
y r. Aanm. Het enkelv. Thank word thane
zelden gebruikt.
to Thanksgive, v. a. Dank zeggen.
Thanksgiver, s. Die dank zegt.
Thanksgiving, s. Dankzegging, vr.
Thankworthy, adj. Dankenswaard.
Tharp, o. Darm, vs.
That, demonst. art. (pl. Those,) Die ,
Dat, Gene. * —, relat. pron. sing. & pl.
Die, Dat, Welk, hetwelk. * — , conj.
Dat. *
Opdat.
Thatch, s. Dak (van stroo of riet), o.
to Thatch,lv. a. Met stroo of riot dekken;A
thatched roof, Een strooijen of ri^ten dak.
Thatcher, s. Dekker, Dakdekker in.
Thatching, s. Dekken , a. *—. (Rieten of
strooüen) dak ,
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Thatch-stock , s. Daktnijt , yr.
Ook from thenceforth is in gebruik. Zie
Thaught
, zie Thwart.
de Aanm. op Thence.
Thaumatrope, s. zeker speeltuig , dat bij Thenceforward, adv. Van dien tijd af,
het ronddraaijen twee figuren tot eene [Toortaan.
maakt.
Thencefrom , adv. veroud. , Van daar,
Thaumaturgical, adj. Verbazend.
Daarvan daan.
Thaumaturgus, s- Wonderdoener,, Toove- Theocracy , s. Godsregering, yr.
raar,, m.
Theocratic, Theocratical , adj. Onder eene
Thaumaturgy, s. Goochelari j, yr.
God,regering, Theocrati , eh.
to Thaw, v. n. Smelten. * — , Dooffen. Theodelite , s. een werktuig, Hoogte* — , v. a. Smelten , Doers elvijen.
meter , m.
Thaw, s. Dooi , m. * —, Dooiwedr,, o.
Theogony, s. Geslachtregister,, o. ofilfThe , def. art. sing. & pl. De, Het ; voor komst der Reid. goden, yr.
eenen vergr. trap , hoe, Te; The more Theologaster, s. Nietig goclgeleerde , m.
I love her , Hoe meet- tk haar bemin . Thedloger, Theologian, s. Gsdgeleerde, rn.
The more so , Te meer,, Des to Theologic , The,logical , adj. (Theolomeer.
gically,, adv.) Godgelcerd.
Theatral , adj. 1665 . Van het tooneel.
Theologist, Theologue, s. Godgeleerde,m.
Theatre , s. Schoowburg , m. * —, Too• to Theologize , v. a. Theologise') makers.
heel, o., Schouwplaats , yr.
Theology , s. Godgeleerdheid , vr.
Theatric , Theatrical, adj. Tot een tooneel Theomachist , s. Bectrijder der goden,m.
behoorende.
Theornachy,, s. Reuzenctrijd (tegen de
Theatrically , adv. Ttoneelmatig.
goden ) , m. * —, Aankanting tegen den
to Thee , v. n. CHAUCER , SPENSER , zie goddelliken wil ,vr.
Thrive.
Theorbo, s. zeker speelt. , Theorbe ,vr.
Thee , alive case of Thou , U.
Theorem, s in de wisk.., Stelling , vr.
Theft , s. Diefstal , tn. * — , Gestolen Theorematic , '1 heorematicll, Theoremic,
good , o.
adj. In steilingen bestaande.
Theft-bote , S. Belooning voor het niet ver- Theoretic ,
Theoretical, Theorical ,
volgen van een' dief, yr.
Theoric, adj. (Theoretically , TheoriTheir,, pron. posses. adj. Hun, haar, cally, adv.) Becehonwelijk , Bespiege(Derzelver,, Derzelve.)
lend , Theoretisch.
Theirs, pron. psses. subs. De hunne, Het Theoric, s. SHAKSP. , Bespiegeling, yr.
hunne , De hunnen , De hare, Het ha- Theorist, s B es piege la ar , Theoreticus, m.
re, De haren. to Theorize, v. n. Zich met bespiegelinTheism , s. Godisterij , Natuurlijke gen onledig howler).
g4stlienst , y r.
Theory, s. Bespiegeling . neorie , yr.
The i st, s. Die aan eenen God - gelooft , Theosophic, adj. Taeosophisch.
14torstander,, Belijder van de nartturlij- Theoso p hist, s. die aanspraak maakt op
ke godsdienst, Deist, m.
onthiddelliike goddelijke wiisheid , Taeoso.
Theistic, Theistical, adj. Deictisch.
phist , m.
_
Them, obliq ,e case ofthey , Hen , haar, Theosophy, s. Goddelijke wijsheid , yr.
(Dezelve , Ze ,) Hun.
Therapeutic, Therapeutical, adj. GeneTheme , s. Onderwerp. * —, Opstel. *—, zend.
Grondwoord, o.
T-serapeutics, s. pl. Heelknnde , vr.
Themselves, pron. pers. Zij zelven. * —, There, adv. Dans- , Aldaar. * —, Er.
Zich. :* — , Zelven.
Thereabout, adv. Daarotntrent.
Then , adv. Tien. * —, Dectiids. * —, Thereabouts, adv. , zie het betere ThereToen , Daarna. *—, conj. Dus , Bij ge- about.
volg. * —, Dan. Thereafter, adv. Daarnaar , Op die w(fze.
Thence , adv. Van daar, Van die plants. Thereat, adv. Daarover.* —, Daaraan .
* —, Van toes af, Van dien tijd. * —, Thereby , adv. Daardoor. * —, Daarbif.
Datiruit , Van daar. Aanm. Schoon from Therefore, adv. D:sarom. *—, Bij gevolg,
thence, in pleats van het enkele ;hence, Dus. * -- , Daarvoor.
eene barbaarsche uitdrukking is, keelt Therefrom, adv. Daarvan, Daarvit.
Therein, adv. Dannin.
het gebruik haar gewettigd.
Thenczforth, adv. Van dien tijd af. Aanm. Thereinto, adv. Deal in.
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Thereof, vev. Dcarvan.
Thereon, adv. Does op.
Thereout , adv. Daarvit.
Thereto , adv. Daaraan.
Thereunder, adv. Daarender.
Thereunto , adv. , zie Thereto.
Thereupon , adv. Daarop. *—, Daarna.
Therewithal, adv. Dearenhoven. *---,Te
*
Daarmede.
Theriac, s. een tegengift.
Theriseal, tdj. .41s tegengi ftdienend, Gcvezend , Heilzaam.
Thermal, :6. Warm. * —, Door warmte voortgebregt.
Thermometer, s. Trartntemeter, m.,
glas, o., Therntoweter, to.
Thermometrical, adj. Bets ekkelvk een
weirglas.
Thermometrically, ode. Volgens den thermometer.
Thermoscope, s. trartntemeter, Thermometer, tn.
These , ph. , zie This.
Thesis, s. (pl. Theses ,) Stelling, yr.
Thesmothete , F. Wetgever, m.
Thetical , adj. Gesteld, Vastgesteld.
Theurgy s. W,nderkracht (door goddelüke hulp), yr.
Thew , s. S P ENCER, Gewoonte, yr.
'Thew,
SE AMP., S,, ier, Pees, vr.
'Chewed, adj. SPENSER Gewend.
They , pr. pers. pl. Zit', Dczelve, Ze.*--,
Die, Degenen,
s. ArN3w., Spades, on.
Thick, adj. Dik. * —, Troebel. * —,
Digt. * , Grof; of hearin a , Hardhoortg. —, adv. Menigvuldig, Schielilk Dik. * Digt. * Zees diep;
to Speak —, Brouwen; — and threefold , Dub'-el en divers. * —, s. D'kcte,
y r., Dikke, o. *—, veroud., zie Thicket.
'o Thick, v. n. SPENCER,zie to Thicken.
Thickhodied, adj
Thick-coated, adj. Met eene dikke huid
cf sehil.
to Thicken , v. rt. Dik maken ,
,
l ets; to-- INTO, Verdikken tot. *
Digt waken. * -- ,Versterken,Bekrachtigen. * n. Dik worden, Vettlikken ; r.) to — INTO, Verdikken tot; 2. )
to — UPON one, Menigvuldig worden DIY
iemand.
Thicket , s. Ksrent,elhosch , o.
Thickeved,
Slecht ziende.
Thickhead, s. Domkop, ?"1„
Thickheaded, adj. Dik van hoofd. * —,
ran boomen , Met eerie (1 %gte kruin.

TITIC
Dikbledig.
Th;&tlipped , adj. Diklippig.
Thickly , adv., zie Thick.
Thicknecked, adj. Dikhalzig.
,
Thickness. s. Dikheid. *
vr.; — of hearing, Hardhoorienid, yr.
Thickplanted, adj. Digt ',replant.
Thiekscull, s. Domkop, en.
Thicksculled, adj. Dom.
'Thickset, adj. Digt hezet of beplant.
Thiel:shelled, adj. Met dikke schillen of
sehelpen.
Thiel:skin, s. Domkop ,
Thickskinned , adj. Met ecne dikke huid.
Thicksprung , adj. Digt opgeschoten.
Thickstuff, s. Beplanking tusschen 4 en
IC? Ned. duim dikke,
Thick-wrouqhr,, adj. Digt gewerkt.
m. *—, can
Thief, (pl. Thieves , )
de kaars , Dief, m.
Thief ca • cher,, Thief leader, Thieftaker,
s. Diefleider, tn.
, v. a. geto Thieve , v. n. Sider?. *
meen, Dieven , Stelen.
Gestolen
Thievery, s. Dievetij, yr. *
goed, o.
Thieves, pl.. zie Thief.
Thievish, adj. (Thievishl y , ode.) DiefSteelrch , Heimeliik.
achtig. *
hievishness, s. Diefaehtigheid, vr.
Thigh, s.
yr.
Thighbone , s. Dijheen , o.
• hilk , pron. verond. , De ?:elfde.
Tbil I ,
drihhele dissei , 'want in een paard

loopt, Bremer?, (van eene sfees , enz ,)
to. meetv. , L(17710en O.
Thiller, Thillhorse, Petard, dat tusschen
de loots en lest, Lamoenpaard, o.
scheepori'.,
s.Vingerhoed,
Kous, yr.
, zie
Thime, s. zeker kruid, Tijm,
v me.

t hin, adj Discs. * -

, Ruim.*--,
Klein, Gering, Mager. " —, Schaarsch,
, Sehreal root zien van.
Zeldzaam ; —
* —, adv. Dunnetfec, Dun.
to Thin , v. a Druz maken , Verdunnen.
minderen *-- , Vermageren.
*
Thin-bodied, adj. Mager, Tenger.
Thin-clad , adj. Dun gekleed.
Thindiet„ s. Sehrale kost, tn.
Thindrink, s. Seharrebier, o.

Thine, pron. Drosses. subst. De ewe, Het
ewe , De uwen.
Thing , S. Ding, n., Zack, Yr.
Thingum, e. wood, dat men in ilaat,

van een' eigennuans bezigt , diet; men
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zich niet zoo spoedig berinner,, als : Mr. This'dem. art. (pi. These,) Deze, Dit* —, De lactose.
Thingunf, Min beer Dinges.
to Think, ire. v. n. Denken. * —, Oor- Thistle, s. Distel , yr.
deelen,Besluiten.* —, Voornemens zijn. Thistle-down , s. Dictelwol , yr.
* —, Zich verbeelden. * —, Overdenken, Thistle-finch, s. Distelvink, m.
Overwegen. * —, Zich herinneren ; i.) to Thistle-take , s. weleer, zekere be/riling
voor het weiden op gronden, waar di,tets
— OF , Denken over of aan; 2.) to
stonden.
Nadenken over, Bedenken; 1.)
—ON,
When I thought and rethought OVER the Thistly, adj. Vol distels , Distelig.
Thither,
adv. Daarheen , Derwaarts. it—,
scene, Wanneer ik bij herhaling over
het tooneel nadaeht ; 4.) to — TO, Den- Tot dat einde.
ken te , Voornemenc zijn te. * —, v. a. Thitherto , adv. Tot daartoe.
Denken *—, Gelooven , Achten, Houden ; Thitherward , adv. Derwaarts.
to — much, Ongaarne doers ; to — scorn, Tho', zie Though.
Tho, adv. 1PENSER , zie Then.
Verajlehsoven.
Thole, s. Ternpeldak, o.
Thtnker, s. Decker, in.
Thinking, s. Denken. *—, Oordeel, o., Thole zie Thowl.
to Thole, v. a. veroud. orplaa . sel., Ve r Meening , yr.
dragen, Lijden. * —, v. n. Eel suet psi,,;
Thin-leaved , adj. Dunbladig.
wachten.
Thin-lipped, adj. Met dunne lippen.
Thomist, s. Volgeling van Thomas
Thinly, adv. , zie Thin.
Thinness, s. Dunheid. * —, Zeldzaam- Aquinas, m.
Thong, s. (lederen) Riem , in.
laid , yr.
Thin-sown, adj. Don gezaai d ; — or, Thorac ; c, adj. Tot de burst behootende .,
Borst...
Schraal voorzien van.
Thin-spun, adj. Dun gesponnen , Fijn; fig. Thoral , adj. Tot het bed behoorende ,
Vats het bed.
— life, Zwak levee.
Thin-visaged, adj. Schraal of Mager van Thorax, s. Borst, yr.
Thorn, s. Doornstruik. ,* — , Doorn ,
gezigt.
Third, adj. Derde. * —, s. Derde. *— , m. ; fig. Kwelling , en.
Zestigste gedeeite eener seconde, o. i Thornapple, s. Doornappel , no
Thornhack, s. een vi;ch, Dorenroch, M.
Terts , yr.
Thirdborongh , s. Onderpoliciebedien- Thorn-bush , s. Dorenstruik, m.
Thornbut , s. een visch , Piatdijo , sr.
de , tn.
Thorn-hound, s. Dorenhaai , tn.
Third-earing, s. Derde ploegen, o.
Third-estate , s. Derde stand, tn., Bur- Thorny, adj. Doornig. * —, Koveilessd.
* —, Moeijelijk , Netelig.
gers, tn. meerv.
Thirdly, adv. Ten derde, In de derde Thorough, prep. Door, Doorheen. ' — ,
Door, Drier rniddel van.
plaats.
Thorough, adj. Voikomen, Volmaakt. * -- ,
to Thirl, v. a. veroud. , zie to Thrill.
Thirst, s. Dorst on.; rte. — AFTER , FOE, Doorgaande.
Thorough-base
, s. in de muzük , Door Aanin.
Dorst
naar,
Trek
naar.
OF,
gaande has, Basso continuo, m.
For wordt titans het meest gebruikt.*—,
Thorough-bredadj. ran pail; den , V,1.
Thorough-bred,
Teug, Slok , in.
goede opveeding gem,to Thirst, v. n. Dorsten; t.)to— AFTER, bloed. * —,
ten hebbende,_Welopgevced.
2.
)
to
—
Dorsett; of Verlangen naar;
FOR , a.) 1.0 — FOR. water, Naar wate'r Thorough - churchman, s. Die de terse
y erlangen ; b.) Dorsten of Verlangen deur der kerk in en de andere vitgaat.
naar. * — , v. a. PRIOR, oujuist , Dors- Thoroughdraught, S. Doortogt , tn.
Thorn, Oral e , s. loorvaart , sr., Doorten of Verlangen noon.
togt. * —, Weg , no, Strait, vr.
Thirstiness, s. Dorstighcid, yr.
Thirsty, adj. Dorstig; 1 am —, Ik Itch Thoroughlighted, adj. Deer en door verlicht.
dorst.
Thirteen, adj. Dertien. *—, s. Dertienor.t Thoroughly, adv, zie Thorough.
Thoroughpaced, Thoroughsped, ac j. VolThirteenth-,adj. Dertiende.
komen, Ui tge lee, d.
Thirtieth, aclj.Dertigste.
Thirty, adj. Dertig. * — , s. Dertig, yr. Thwroughstirch, adv. Ge.fieel en ,71.
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Thoroughtoll, s. Doorgangtol (voor * Thrave , veroud., s. Drift, Kr'dde , yr.
vee), in. Thread , s. Garen, 0. * -- , Dratid , tn.
Thoroughwax, s. eene plant, Doorwas, o. to Thread , v. a. Eenen draad in ... steThorp , s. Terp , Dorp , o.
ken, Vademen. * — , .Thorgaan.
Those , pl. , zie That.
Threadbare , adj. Kaal , Versleten.
Thou , pron. pers. 2 pers. sing. Gii. Threadbareness, s. Kaaineid , yr.
to Thou , v. n. Gemeenzaam met iemand Threadbobbin , s. Gal enklos , m.
spreken (rhet Thou). * —, v. a. Gemeen- Threadcase , s. Garendoqe , o.
zaam omgaan met,Familiaar behandelen. Threaden , adj. Gaaren.
Though , conj. Ofschoon, Schoon , Hoe- Threadh.usewife, s. Garenzakje, a.
wel, Ale ; As —, illsof. * — , Zeker- Threadlace, s. Garenkant , yr.
lijk , Toch , Irnmers , Toch wel.
Threadmoss, s. Knoopinos , 0.
Thought , pret. & part. , zie to Think. Threadpaper,, s. Garenrapier,, o.
* — , s. Denken , o * —, Gedachte , y r. Thread-shaped , adj. Draadvormig.
*—, Begrip. *—, Nadenken. *--- , Voor- Thread stamper , s. eene toot , Goudwin=men , o. * — , Overweging. *—, Zorg, der , m.
Bekommering. * — , Verwachting , y r, Thread-tape , s. Garenband, o.
*—, gerneenz. , als : A — ,Een weinig, Thready, adj. Dradig. * — , Vezelig.
Lets .
to Threap , V. a. veroud. , Vei dedtgen ,
Thoughtful , adj. Peinzend , Denkend ; Beweren.
- OF , Bedacht op. * —, Bez,rgd, Zorg- Threat , s. Dreiging , Bedreiging , yr. ,
vuldig. * — , Tot nadenken aanmoedi- Dreigement , o.
gend, Het bevorderend.* —, Bekommerd. to Threat, v. a. dichr. z;e to Threaten.
Thoughtfully , adv. , zie Thoughtful. to Threaten , v. a. Dreigen , Bedreigen ;
Thoughtfulness, s. Verdieptheld in ge- I. ) to — TO, Dreigen te ; 2 ) to —
tlachten , vr., Nadenken , o. 11' — , Korn- WITH , Bedreigen met.
mer,, m. , Zorgvuldigheid , vr. Threatener , s. Dreiger,, Beth eiger , tn.
Thoughtless, adj. Onbedachtzaam. * — , Threatening, s. Beth eiging , vr. * —,
Zorgeloos ; - OF the future, Zorgeloos adj. (Threateningly, adv.) Dreigend.
Threatfal , adj. Dreigend.
omtrent de toekomst. * — , Dam.
Toughtlessness , s. Onbcdachtzaamheid. Three , adj. Drie. * —, a. Drie , yr.
Three-aged , adj. Drie leeftvden cud.
* —, Zorgeloosheid , y r.
Thoughrsick , adj. SHAKSP. , Zwaarmoe. Threecelled , adj. Met drie vakjes.
dig door het veel denken.
Threecleft, adj. Di iedeellg.
Thousand, adj. Duizend. * —, s. Dui- Threecornered, adj.Driekant,Driekantig.
zend , o.
Three-edged, adj. Driesnijdend ,_ DrteThousandth , adj. Duizendste. * ---- , s.
karat, Driekantig.
Three-fingered, adj. Drievingei ig.
Duizendste, Duizendste gedeelie , a.
Thowl , s. Roeipin ,vr., Roeidol,Dol,m. Threeflowered , adj. Driebloemig.
to Thrack , v. a. SOUTH, zie to Load.
Threefold, adj. Drievoudig.
Thrall, s. Slaaf, tn. * — , Slavernij , Three-footed, adj.Drievoetig,Driebeenig.
Dienstbaarheid, y r. * —, adj. CHAUCC'R, Three-forked, adj. Drietandig.
Three-headed, adj Driehoofdig.
Slaafsch , Onderworpen.
to Thrall, v. a. SHAKSP. , zie to Int-bran. Three-hoped , adj. Met di ie hoepels.
Thralldom, s. Slavernif , Dienstbaar- Three-inched, adj. Van drie duim ; fig.
held, y r.
Klein, Nietig.
Thrapple , s. Luchtpilp (van een dier), Three-teg 4 ed, adj. Driebeenig ; — mare or
yr., Strot, m.
stool, Driebeenige galg , vr.
to Thrash, v. a. Dorschen ; to — OUT , Three .lobed , adj. Driekwabbig.
Uitdorschen. * —, Slaan. * —, , v. n. Three mouthed , adj. Met drie monden.
Werken ; to — FOR, Zich afslooven om. Thibrebeig.
nerved , adj. in de plantk. , BrieThrasher, s. Dorscher,, m.
ribbig.
Thrashingfloor,, s. Dorschvloer , ris. , Three-nooked , adj. Met drie hoeken.
Deel , vr.
Threeparted , adj Di iedeelig.
Thrasonical , adj. (Thrasonically,, adv.) Threepence, s. Driestuiverstuk, Y4 schelPogchend.
ling, o.
Thi-ave , s. Veranda , Twee doziln.
Threepenny, adj. Gemeen, Veda, Gering.
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Threepile , s. Drieschacht , (soort vana Thriver, s. Die voortkomt,Gelukskind,o.
luis,)o.
Thriving, s., zie Thrivingness.
Threepiled , adj. Opgestapeld.*—,Harig. Thrivingly, adv. Voorspoedig, Gelukkig.
Threescore , adj. Zectig.
Thrivingness , s. Gedifen Vordet en, o.
Threeseeded, adji Met drie zaden.
Thro', zamengetr. van Through..Aanui.
Threesided, adj. Driekant. * — ,Drie- Het komt zelden sneer voor.
zijdig.
Throat , s. Keel, y r.; to Cut the — ,
Ingang, Iloofdweg.
Threesquare, adj. in de plantkunde ,
Verrnoorden. *
Driekant.
* —, scheepsw., Klaauw van de gaffel,m.
Three-storied, adj. Van drie verdiepingen. Throa baud, s. Keelriem , Halsriem , .
Threesuited, adj. Slecht begeleid. * —,
— of a gun, Beugel aan het slot van
Dienstvaardig.
een geweer, ni.
Three-tailed, adj., als : A — bashaw,, Throat-!lock, s. Gordtngblok , o.
Een pasha van drie paardestaarten.
Throat-bolt, s. N-bbehout, o.
Thrcevalved, adj. Di ieklappig.
Throar-brail, s. Groove gei (van de beThrone, s. veroud., Klagt, yr.
zaan), yr.
Threnody, s. Klaaglied, o,
Throat-buckle, s. Gesp van den keek.
to Thresh, v. a. Dorschen;zie to Thrash,
riem , rn.
dat in de beteekenis van Sian , Afros- Throat-downhauler, s. Neérhaler der
sen bij voorkeur gebrnikt wordt.
gaffel
Thresher, s. Dorscher. *
Zeevos, m. Throatflap s Keelklep, yr.
Threshing-floor, s. Dorschvio-er, nt.
Throat-halliard, s. Gaffelval , vr.
Threshold, s. Dorpel, Drempel ,m. *—, Throatpipe, s. Luchtpijp, yr.
Throntroot, s. eene plant, WaterbeneDeur,, yr. *— , Ingang, m.
dictskruid , o.
Threw, pret., zie to Throw.
Thrice, adv. Driema,l.
Throat-seizing, s. Hartbindsel, o.
ro Thrid, v. "a. Dootdoen, Doortrekken. Throatwort, s. Halskruid, o.
Thrid, S. SPSNSER zie Thread.
Turoaty , adj. ongebriiik., zie Guttural.
to Thrifallow, v. a. TUSHER, Driebraken. to Throb, v. n. Kloppen, Slaan ; to Thrift, s. Geluk, o., Rfikdom , tn., Ge- WIT II fear, Van viees kloppen. * — ,
win, o. *—, Spaatza,tmheid, yr. *—, Zwellen.
Zwelling yr.
eene plant, Berganjelier,
Throb, s. Klopping. *
Thriftily, adv., zie Thrifty.
, HartThrobbing, s. Klopping. *
Thriftiness, s. Spaat zaantheid. * — , klopping , yr.
Doodsangst,
Throe, s. Barensnood. *
Iluishoudelifkheid, vr.
sn., Zieltogen , o.
Thriftless, adj. Verkwictend.
Thrifty, adj. Spaarzaam. *—, Bespaard. to Throe , v. a. SHAKSP., Beangst makes.
to Thrill, v. a. Doorhoren. * —, v. n. Throne, s. Troon. *
Zetel (van ten'
Boren. * —, Het gehoor kwetsen door biscchop in de kerk). *
een engel,
al to sterk
7roon, m.
I.) to - AT, Rillen of Sidderen bij; to Throne, v. P. SIT AKSP. IVIILTON
2. ) to — THROUGH , Trillen door, Door- Op een' Croon plaatsen.
trillen; 3.) to - WITH, Sidderen of Throng, s. Gedrang, o., Itlenigte, yr.
Rillen van.
plaats.,
, adj. Bezet , Druk. *
*
Thrill , s. Drilboor, yr. *
Luchtgat, Propvol.
Doordfingende toot; of to Throng , v. n. Dringen, Zarnenloopen;
Tegtgat , o. *
klank ,
I.) to —ON , Bestot men ; 2.) to- To,
to Thring, v. a. CHAUCER zie to Dringen of Zamendtingen on; te; 3.)
Throng.
to — upoN , zie to Throng ON. * , v.
to Thrive, irr. v. a. Voortkomen, Ge- a. Dringen , Verdringen.
dijen, Tomemen, Groeljen, Gelukken , Throstle , s. Losster, y r. , zie Thrush.
Bedijen ; I. ) to — BY, Fortuin maken Throstling, s. eene veeziekte, Keelzweldoor ; 2.) to - IN, a.) Gedifen of Tie- ling, yr.
ren in ; b.) Verderen in ; 3.) td— UP- Thr,ttle, s. Luchtpijp, yr.
ON (food), Groeijen (van voedsel). Aan- to Throttle, v. a. Smoren, Verstikken.
*
v. n. Stikken, Gorgelen.
in. Thrived als pret. is in gebruik.
Through, prep. Door been, Van het eens
Thriven , part., zie to Thrive.
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eind tot bet andere. * —, Door. * — Throw , s. Werpen, o. * —, Irorp, tn.
Door middel van. * , adv. Door.*—, * — , Smeet weegs , m. * Poging ,
Dior en door. Aanm. Behalve Through- Insranning , yr. * —, Barensnood , nt.
out zifn de zamensteliingen' buiten ge- Zit Throe. *—, veroud., Poosje, o.
bruik geraakt en hebbenvoor Thorough Thrower, s. Werper,, m.
plaats gemaakt.
Thrown, part.. zie to Throw.
Throughout, prep. Geheel door, In elk Throwster, s. ZeYdespinner,, m.
gedeelte van. *—, adv. Overal , In elk ge- Thrum , s. bij wevers , Dream, Drentnel,
* —, Grof garen, o.*—, scheepsw.,
deelte.
pl. Thrums, Touw waartnede eene mat
Throve, pret., zie to Thrive.
Werpen
,
Smitten.
wont
gestekt , o.
to Throw, irr. v. a.
* — , Dobbelen , Werpen. * — , After- to Thrum , v. a. Weyer;, Vlechten ,
Knoopen.
fen, Afleggen. * , Omwerpen. *
Draaljen. *—, to Thrum , v. n. Cop eene guitaar, enz.
Soinnen, Twijnen. *
Zetten; 1. ) tO-AFTER, onhandig) Spelen ; to -- IN, Medespelen.
Drijven. *
one, Iemand nasmijten met ..., Iemand Thrus.h , s. Lister, vr.
nasmilten; prov. to — the halve AFTER. Thrush , s. bij paarden , Zweren am: de
the hatchet , Reno half verlorene zaak voeten , vr. meerv. * — , bit menschen,
geheel orgeyen; -2.) to — stones AT one, Spruw,, Sprouw,, yr.
Steenen naar remand Werpen; 3.) to — to Thrust, irr, v. a. Moven, Stooten.
AWAY, a.) Wegwerpen, Wegsmijten ; * — , Steken, Doorhoren. * —, 4,717b.) Verkwisten , Verspillen; c._) to — zetten , Voortduwen. * Stop' en; I.
one's self AWAY , Zich ruineren ; 4. ) to - AGAINST the wall , Tegen den winsto - BY , a. ) Ter ziede werpen; b.) A1 duwen , drukken ; 2.) to - ASIDE , Ter
leggen ; c.) Verwerpen , 5.) to—DowN, j zijde duwen, stooten ; 3.) to — AWAY
a.) Nederwerpen, Omverre werpen; b.) Wegstooten; 4.) to — DOWN , Node,Verwoesten , Vernielen ; 6. ) to-FROM, stooten; 5.) to-FORWARD, a.) VoortWerpen van, nit; 7.) to — one IN pri- duwen , Voorwaarts stooten; b.) Bevotson , Iemand in de gevangenis werpen; - des-en, Voortschoppen; 6.) to — FROM ,
Stooten van; lie thrust FROM BEFORE
to
8.) to - INTO , Werpen in ;
a thiug INTO one's dish , lemand lets him the hook , Hij stiet het boek lvee
vet wijten ; 9. ) to — OFF, a. )Ativerpen; dat voor hem lag ; 7. ) to - IN,
b.) Uitwerf en ; c.) Laten varen; no.) stooten ; b.) Indrijven ; 8.) to INTO,
to — ON Werpen op, Beladen ; to — a.) Stooten in ; b.) Dringen ; 9 . ) to
rue's self ON , Zich verlaten op, Zijne — OFF , Wegstooten, Alstooten; to.) to
toevlugt nemen tot ; It.) to — OUT , a.) — ON , a.) Stooten_op ; b.) Voorstooten;
Ultwerpen , Wegjagen ; b;) Uiten , Ult• c.) tianzetten ; II. ) to — r'UT Uitspreken , Uitbtaken; c.) Uitschieten , werpen, Uittlrijven , Verdrren; 12.)
Verwerpen ; d.) Voorbij streven , Voor• to— THROUGH , Doorsteken; 13.) to-komen ; e.) to - OUT AT tile window, TOGETHER, Zatnenpakken , Z11,72C171C1,Het vencter nit werpen; f.) to — OUT sen ; 14.) to — UPON, a.) Dringen or
OF , * ) Werpen nit ; fig to — the house Stooten op ; b.) Opdringen ; c.) Diets
Zi.li
OUT or the windows , titles in het hon- maken. * —, v. D. Stomreu. *
Dringen; I.) to-sr
derd later loopen; ** ) Doer] afwijken indringen.
van; 12.) to — Ur, a.) Opwerpen, Stooten of Steken naar ; 2.) to —; •
Onzhoog werpen ;b.)Ultwerpen; c.) Door TWEEN, wringer] tasschen ; 3. ) toethander werpen; to - UP the cards , IN , Indringen , Dringen in; 4.) to —
Het spel opgeven ; d.) Opgeven, Neg r- ON, Voorwaarts dringecs.
leggen (a commission); 1 3.) to-UPON, Thrust, s. Stoat ; — AT, Stool naar.*—
Werpen op ; to — one's self UPON one's Aanval, m.
favour, Iernands glint trachten to Thruster, s. Scooter, rn.
verwerven. * — , v. ti. Werpen T'Drustle , s. , zie Thrush, Thrrstle.
to — A- to Thryfallow,, zie to Thrifallow.
Smitten. * — , Dobbelen;
Werpen; b.) LT t- Thumb, s. Dnint ( aan de hand), in.
BOUT, a.) Ow zich
beproeve,; to Thumb, v. a. Beduimelen, Lump met
vlugten z l eken; c.)
lets Otng'71111.
a.) to — AT all , Tot alles to gebruiken
1 Thumb-baud, s. Band vancen' damn dik, m.
zfin.
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Thumb-death, s. ceheepsw., Link lamp, tn. Tl'wart, adj. Dwarc , Verkeerd. * — ,
Thumbed, adj. Thimen hebbende. Nodeelig, Ilinderlifk. * —, adv., zie
Thumb latch, s.Klink met een' drukker,vr. Aillwar. * - ,s _Dolt (in Bent sloep),vr.
Thumb-lock , s. Deurslot , dat met een' to Thwart , v. a. Doorkruisen , Knuisen,
sleutel zonder baard words geotoend , a. Dstvirt over lets komen. * L , Hinderlijk
Thumb-nail, s., als : to Drink— , Op het of N.'deelig zijn, Verhinderen, Dwarsduimpfe of drinken.
&omen. * —, v. n. Sift:Men, In strijd
zit; ; to - WITH , Strijden of In strijd
Thumbpiece, s. Greet), vr.
zijn met.
Thumb-ring, s. Duimring, tn,
Thumbstall, s. Duimeling * —, Ring der Thwarting, s. Dwarsboomen, Weirstrevets, o.
zeilemakers aan den dull's, on.
Thurnmim , s. pl. Hebr. woord, Volmaakt- Thwariingly , adv. Tegen , Hinderlijk.
. Thwartress ,s. bish.HALL,Dwarsheid,vr.
heden , vr. tneerv..
_ Thwitten, part., CHAL CER, zie Chipped.
Thump, s. Stoat, Douw, tn.
to Thump, irr. v. a. Stoutest, Thwen, Thwittle, . CHAUCER , zie Whittle.
Slam, Stompen. * — , o. Iv. Valltn; Thy , pron. poss. adj. 2 pers. sing. 1.7w,
a.) to - UPON , Vallen op; 2..) CO - Uwe.
Thyme, adj. Cipressen; — wood, Ci"WITH , Stootert met.
Thumper, s. Degene of Hetgene stool, pressenhout , o.
duvet. * —, gemeenz., lets groots, Kne- Thyme, s. een kruid, Tijm, tn.
vel, Baas, tn.
(Groot. Thymy , adj. Vol tijm.
Thumping, adj. Stompend. * —, gemeen, Thyroid, adj. in de ontleedk., SchildThunder, s. Donder,, tn. * — , Geraas, vormig•
, Thyrse , 0. on de plantk.,Trosfe, KroonGedonder , o.
to Thunder, v. a. & n. Donderen; t.) to tje , o.
— one ABOUT, Iemand heen en weer Thyrsns, s. Bacchusstaf,Thyrsus,Thlrs,
entl geren ; 2. ) to - OUT , Uitdonderen, Thyself, pron. pers. 2 pers.sw. Gy zelf.
Zelf, Zelve , Zelven.
* —, U. *
Met eerre dondereude stem verkondir en.
Thunderbolt, s. ,Bliksem. * Ban- Tiar,, Ti ara , a. Koninklijk hoofdsietselo.
*— ,Driedubbele kroon(van den paus),vr.
bliksem , Banvloek ,
Tibia, s. Scheenbeen, o.
Thrtnthrclap, s. Donderslag.
Tibial, adj. Van het scheenbeen;
arThundercloud , s. Donderwoik , Yr.
tery, Scheenbeemlagader, yr.
Thundercrack , a. Donderslag , tn.
to Tice, zie to Entice.
Thunderer, s. Donderaar,, tn.
Thundering , s. Donderen. * —, Ge- Ticement , etc., zie Enticement, e'c.
Tick, s. ffinden- of Sehapenluis,Teek,,r.
dander, n.
Tick, s.
, yr.
Thunderous, adj. Donderend.
Tack, s. Crediet, o., Borg.
Thundershower, s. Thnderbui , yr.
Rekesting , y r.; Upon — , Op tekening.
Thnnderstone, s. Dondersteen , as.
Thunderstorm , s. Donderstorm , Storm to Tick , v. n. OP rekening knoien, Op
creiiet halen, Op ders_pof koopen.
met d-nder en bliksem verzeld, tn.
to Thunderstrike, irr. v. a Door den dea- to Tick, v. n. & a. Tikken.
yr.
der treffen; fig. to Be hunderstrtick , Tickets, s.
Ticket, s. Bewljs van regt of toegang ,
Ale van den donder g.etrofTen, worden.
rie je, oode,
j
Thunderstruck, adj. 21
( /s door den dander
Kaartje. *—, Luterifbriefie, o.
getroffen.
to Ticket, v. a. Ben brief:le of Briefjes
Thurible, s. CONVEL Wierookr4t, o,
Thuriferous, adj. Wierook brew,- rid.
bevectigen of deco aan
een brief f e
Thurification, s. Berierooking, y r.
of Van briefjes voorzien, Teekenen ,
Thursda y , s. Donderdag
Merken.
Thus, adv. Aldus, Dus • Op deze witze. Ticket-porter, s. Brieffesrondbrenger,m.
* —, Zoo, Dus , Tot dezen gtaad.
Ticking, s. Tüle , zie Tick, Ticken.
Thus , s. Wierook, m.
to Tickle, v. a. Kittelen fig Kittelen,
to Thwack, Y. a. boert., Slams.
Streelen , to — WITH , Kitteien of StreeThwack, s. Slag, tn.
len met. * — , v. n. Eerie kittaing geThwaite , s. veroud., Gerooide of Ont- voelen.
gonnen grand, m.
Tickle, adj, vereud., zie
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Tickleness, s. veroud., zie Ticklishness. Tiff, S. PHILIPS Drank , tn.
Tickler, s. Die kittelt , streelt , Kitte- to Tiff, v. a. veroud., Kleeden, Tooijen,
Opschikken,
ler,, m.
s. Fittelen , o.,Kitteling, y r. Tiffin, s. Ligt maal, o.
Ticklish, adj. K ittelig. * - , Wankelend, Tiffany,, s. Zijden gag s, o.
Onzeker.
BLeijelijk , Netelig.
Tige, s. Schacht (eener zuil), yr.
Tiger, s. Tiger, m.
Ticklishness, s. Kitteligheid, yr.
Ticktack, adv. Tiktak. *— , s. , zie Tiger-cat, s. Tijgerkat , yr.
Tigerflower, s. Tijgerbloem yr.
Trict rac.
Tiger-heron, s. Tijkerreiger,
Tid, adj Malsch, Zacht, Keurig.
Tidbit, s. Lekker beetle, 0., Lekkernij, vr. Tigermoth , s., acs: Great—, Besrmot , vr.
to 'Pidder, to Tiddle, v. a. veroud., Tigersfoot, s. eene trechterwinde , 2VLiefkozen.
gervoet , m.
*
, Getil , o., Ebbe, Tigershell, s. Tijgerschelp , vr.
Tide, s. Thd,
Stroom,m.
en
Vioerl.*
Tigerstamper,
s. Tiigertoot, yr.
y r.
to Tide, v. a. Met den stream varen; I ) Tigerstone, s. een mineraal, Tojgerto — DOWN .zifi,cren ; 2.) to - it OVER steen, M.
(to), filet den vloed overyaren(naar); Tight, pret. & part. verond., zie to Tie.
3.) to— i: UP Opvaren met den vloed. Tight, adj. Naauw, Eng. * —, Net,
* —, v. 0. Ebbe en vloed hebben. *
Kizap.
to Tighten , v. a. Doen siniten , 1Vaanw
Met den vloed varen.
TideduLy, s. Havengeld, o.
tnaken, Vernaauwen, Aanhalen, ToeTidegate, s. Vloetideur, vr.*—,scheepsw„ halen.
Sterke doortrekking van het ijs door eene Tighter, s. Veter, m., Rijksnoer, o.
Tightly, adv., zie T.ght.
naauwte , yr. *
, Dwaalstroom, tn.
Tightness, s. Naitowheid, yr.
Tidemill, s. Vineelmolen, tn.
Tidesman, s. Tolbediende (in de haven ), Tigress, s. Tijgerin, yr.
Tidetables, s. pl. Tale's tier watergeaj- Tigrish, adj. Tijgerachtig, Woedend ,
IVs eedaardig.
den , yr. meerv.
Tide, s. Jo, kshiresche bond; fig. Boer,
Tidewaiter, s., zie Tidesman.
Tideway, s. Rigting van den stroom, yr. Kinkel, m.
Tidily , Adv., zie Tidy.
Tike, s. Teek, yr., zie Tick.
Tilbury, s. Tilbury, yr.
Tidiness, s. Netheid , yr.
Tile, s. Dakpan, Pan, yr.
Tidings, s. pl. Tiding, yr.
Tidy, ad.. oorspronk. Tijdig ; van bier: to Tile, v. a. Met pannen dekken.*—,
Net ofProper (in kleeding). * — , van (ills met pannen) bedekken.
Tile-kiln, s. Pannebakkerij, yr., Tigzaken , Net, 0 rdelijk Behoorlijk.
to Tie, v. a. Binden. * —, Knoopen , In- cheloven, no.
een knoopen. *
Tegenhouden , Terug Tilemaker, s. Pannebakker, tn.
houden ; x.) to—DOWN, a.) Nederbin- Tiler, s, Pannebakker. * — , Pannenden , Naar beneden vast Binden; b.) dekker, m.
Binden, Verpligten (zich door eene ge- Tiling, si Pannendak , o.
lofte, one's self by a vow); 2 ) to - Till, s. Geldlade, Lade (in eene toonBinden aeon ; 3 .) to — TOGETHER, bank, enz. om geld daarin to laten
Zamenbonden; io - TOGETHER in chains, vallen), yr.
Zamenketenen; 4.) to — UP a.) Vast- Till, prep. Tot, Tot den tijd van ;
hechten, Vastbinden; 5.) Toebinden ; now, lot nu toe; — then , Tot teen ,
c.) Opbinden. Tot dien tijd. , conj. Tot dat, Tot.
Tie, s. Band, Kneop, tn. *—, Verplig- to Till, v. a. Bebouwen, Beploegen,
clog, Verbindtenis , y r.
Ploegen.
Tier, s.
, Laag, yr.
*
Tillable, adj. Bouwbaar, Ploegbaar.
Tierce, s. Tiersje, (derde gereelte van Tillage, s. Akkerbouw, m.
een pipe , 42 gallons ,) a.
Tiller, s. Landbouwer, tn.
Tiercel, s. Mannetfes yalle, tn.
Tiller, s. Lade, y r., zee Till.
Tiller, s. Roerpen, y r. *—,Helmstok no.
Tercet, s. Drieregelig vers , o.
Tiller, zie Thiller.
s. Knorrigheiti, Kwade luim, y r.
to Tiff, v. Is. In eene kwade luim zijn. to Tiller, v. a. Uitsciieten, Schieten.
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Tiller, S. EVELYN , fonge boom, M.
'rillering , s. Uitschieten, Uitloopen, o.
Tiller-rope, s. Stuurreep, m.
Tillersweep , s. scheepsw. , Luiwagen, m.
Tilman , s. TUSSER Landbouwer,, m.
Tilly-fally,, Tilly-valley, adv. SHAKSP.,
Larie, Gekheid.
Tilt, s. Hide o., Tent (boyen het hoofd, hetzij boven eenen wagen,
eene schuit, enz.), vr.
to Tilt, v. a. (van boven met een zeil ,
enz.) bedekken, Overdekken.
to Tilt, v. a. Op den kant zetten (een
vat). * — , v. n. O y erhellen, Op *de
vallen, Neigen , Hellen; I. ) to - FORWARD, Voor overhellen of over vallen; 2. )
to-OVER, a.) Gulden over ; b.) Omslaan.
to Tilt, v. a. Vellen (eene lans). *
Tornooijen. *
Stooten, Steken; I. )
to - 'AGAINST fig. Slaw: tegen; 2.) to
- AT , Steken of Stoeten near.
Tilt, s. Steekspel , Tornooi, o. * —, Steek,
Stoot, m.
Tilt, s. Helling , yr. ; to Be a—, Op den
kant staan.
Tiltboat , s. Tentboot , yr.
Tilt-cloth, s. Tentzeil , Zeildoek , o.
Tilter, s. lets, dat men onder een vat
legs, om het op den kant te zetten.
Tilter, s. Vechter,, m.
Tilth,'s. SHAKSP., MILTON, Bouwland,
o. *
Akkerbouw, Landbouw,, m.
Tilt-hammer, m. Hamer, Welke door een
rad in beweging wordt gebragt , Tilhamer,, m.
Tiltings , s. p1. plaatsel., Onderste nit het
vat, a.
Timber, s. Timmerhout, o. *
Stam
Hoofilbal
(van eenen boom), m.
ken, m. meerv. *
boert. , Stoffen,
y r., Materialen , o. meerv.
Timber, s. be, pelteriehand., Veertigtal,
o.; A — of furs, Veertig stuks vellen.
to Timber, v. a. Van balken of ander
houtwerk voarzien. *— , Timmeren , B ouwen ; fig. Ondersteunen. * —, v. n.
L ' ESTRANGE Zich op een' boom zetten.
Timbered , adj. Getimmerd, ,Ingerigt,
Gebouw,, Gesteld. * , Van boomers
voorzien.
Timberbroker, s. Houtkooper, Houthandelaar,, m.
Timberhead, s. Topeind(van een' balk), a.
Timbermark , s. Kuipersmerk o.
Timber-merchant, s. Houtlzandelaar, m.
Timbersow , s. Houtluis , vr.
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Timbertoe, s. Man met een hy mn been,
tn. 5 Houten been , o.
Titnbertrade , s. Houthandel , no.
Timberwood , s. Timmerhout, o.
Timberwork , s. Timmerwerk.* —, Dakwerk, a. * —, scheepsu . , Buitenhuid, yr.
Tanberyard , s. Houtwal , tn. ,Houtplaats ,
Houtmarkt, yr.
-Timbre , s. Helmsieraad , Ilelmteeken, o.
Timbrel , s. Rinkeltt om , y r. (gezongen.
Timbrelled,adj.hluroN,BUderinkeltrom
Time , s. Tied, tie. * — , in de muzijk ,
Mace , vr. * -, Meal, y r. en o. , Keer,
m., Reis, y r. ; In —, Blitz:Ids; By this
—, Trans, Nu; At any -- , Steeds ; At
no —, Nooit, Nimmer ; By that time,
Destieds; Out of-5 Voor onheugelijke
tieden ; ook: Ongelegen, Te ontijae; ook:
Buiten de meat ; — out of mind, Onheugelijke tij d ; Before all times, Voor
de schepping der wereld; In process of —,
Na yet loop van tijd ; The — to come, De
toekomst ; When — shall be , In het yervolg, Net der tijd ; He came — enough,
Ho kwani vroeg genoeg; In —, Met
der t/jd; prov. — and tide tarry for no
man, TUd en getij wachten op niemand;
— and straw make medlars ripe, De tied
bear: rozen; A mouse in—may cut a
cable, Met der tied komt alles te regt.
to Time , v. a. Den regten tied nitkiezen,
Naar den tied zetten of regelen. * —,
De tuna: slaan, Aftneten.
Timegl ass , s. Unreels, o. , Zandlooper, m.
Tuneful , adj. BALEGH , Tüdig , Van pas.
Timekeeper, s. 7ijdhouder,Tudmeter
, , m.
* — , zie Timepiece,
Timeless, adj. Ongelegen , Ontifdig, Te
onpas, Te vroeg, Voorbarig,
Timelessly, adv. Ongelegen, Te onpas.
Timeliness, s. Tijdigheid, yr.
Timely , adj. Tijdig. * —, veroud. , De
meat houdend.* —, adv. ?Wig, Vroeg.
Tnnenoguy,, s. scheepsw., Leifer van den
fokkeschoot , m.
Timepiece, s. Tijdhouder,, m., zie Timekeeper in de 2 beteek.
Timepleaser,, Timeserver, s. Die zich
Haar de omstantligheden schikt , Weirhaan , Huichelaar,, M.
Timeserving, adj. Den mantel naar den
wind hangende. * —, s. Huichelarij , Veranderl)kheid , yr.
Timetable, s. Maattafel, yr.
Timeworn, adj. Oud, Verouderd.
Timid, adj. Vreesachtig, Schroomachtig,
Schroomvallig, Bloo, Blood, Bloode.
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Timidity, s. Vreesachtigheid, Blooheid,vr. Tinkle, s. , zie Tinkling, s.
Timidly, adv., zie Timid.
Tinkler, s. veroud. , zie Tinker.
Timing, part., zie to Time.
Tinkling, s. Klinken, Geklink, o.
Timist, s., zie Timeserver.
Tinuian, s. Tinnegieter. * r- BlikslaTimorous ,adj.( Timorously, adv.) Vrees . ger,, m.
achtig , Schroomachtig.
Tinner, s. Tingraver,, m.
Timorousness, s. Vreesachtigheid , y r.
Tinnienc, adj. 1 75 3 , Klinkend.
Timous, adj. BACON , Vroeg, Tijdig.
Tinny, adj. Vsi tin. * -- , Als tin klinTin , s Tin. * -, Bilk, ,.
kend , Met een' tinklank.
to Tin, v. a. Vertinnen, to —ovEtt, Ver- Tinore , s. Tinerts, tn.
tinnen, Overtinnen.
Tinpenny,, s. Belasting , die ¶velecr aan
Tincal, s. Borax, tn.
de tichingmen betaald we'd, vr.
to Tinct , v. a. Verwen.* — , Eenen smaak Tin-pyrites, s. , zie Sulphuret of tin.
geven; Artitical wells ducted upon steel, Tin-shavings , s. pl. Tinspaanders,m.mrv.
Kunstbronnen met eene,n staalsmaak.
Tinsel , s. Blinkende stof, y r. * —, KlaTillCt, S. SHAKSP. , Kleur , Verw, Vlek,vr. tergoud , o. * —, adj. Schijnbaar.* —,
Tincture , s. Kleur. * — , Kleinigheid, Sihoonschijnend. * — , Oppervlakkig ,
yr., Weinig , o., Schijntje , o. ,Schtin, Nietig.
tn.* — 5 Tinctuur , vr. , Aftreksel, ( van to Tinsel, v. a. Met klatergoud versiebuiden 3 ) o. ten ; fig. Met nietigen prsnk opschikken.
to Tincture, v. a. Verwen; to-WITH, Tinsolder, s. Tinsoldeersel , o.
Vet wen met. * —, Een weinig van let, Tiostone, s. 7insteen, m.
•
mededeelen.
to Tint, v. a. Kleuren.
to Tind, v. a. verond., In brand steken. Tint, s. Tint, Kleur, yr.
Tinder, s. Tintel, Tender , Tinsel, m. Tinworm, s. eene mot.
Tinderbox, s. Tinteldoos, yr.
Tiny, adj. boert., Gering, Klein.
Tinderlike 5 adj. Tonderachtig.
Tip, s. Tip, m., .Einde , o. , Punt,vr.Tinder-ore, s. Tondererts , m.
* —, Slag, Worp, in.
'1 sue, s. Tand (van eene hark of vork). to Tip , v. a. flan de punt beslaan.* —,
* —, Nood , tn. , FerIegenheid, yr. Even aanraken. * —, Given ; to — one
to Tine, v. a. In brand steken. * — 5 v. a wink, lemand een' wenk geven; to
n. Smarten. * — , Woeden.
one's hands yiemand de handenvullen;
to Tine, v. a. veroud. , Sittiten,Omkeeren. Hem omkoopen ; Tip my your daddle,
Tillman, s. vetoed., Boschwachter, m.
Geef mij de hand. * —, Omwerpen.*—,
Tinfoil , s. Bladtin , Verfoeliesel , o., in het kegelspel, DM' een' terugslag
Foelie , vr.
omwerpen ; I.) to - one BY the eloow,
to Ting, v. n. Klinken (als eene bel).
lemand bar den elleboog trekken , Hem
Ting, s. Malik (van eene bel), en.
aan den elleboog stooten ; 2.) to-DOWN,
to Tinge, v. a. Proven; to - WITH, Omwerpen ; 3.) to - WITH, De punt
Verwen met.
beslaan met ; to — WITH silv4i r. flan
Tinge , s. Verw, Kleur, yr. *-5 Smaak,m. het einde met zilver beslaan ; Tipped
Tingenc, adj. Verwend.
WITH an iron head, Met eene 1:,..zeren
Tinglass, s. Bismuth, o.
punt ; to — one WITH , lemand omkooto Tinele , v. n. Klinken. * —, Tuiten, pen met. * —, v. n. ale : to - OFF , ge* —, Ttntelen, jeuken ; The pain tingles meen, Sterven, Afmarcheren.
.
tn. to my little finger, De pin drin ,t ripnet, s. als raag, en., Kraagie,
o.
door tot in niiin' leteinen vinzer.
to Tipple, v. n.& a. DR YDEN , Zui:en,
Tingling, s. Tintelen. * —, Tuiten. *—, Drinken.
Klinken, o.
Tipple, s. Drank, m.
to Tink , v. n. Ecn scherp geluid maken, Tippled, adj. Dronken.
zie to Tinkle.
Tippler, s. Dronkaard, Pooffer. tn.
Tinker, s. Ketellapper,, en.
Tippling, s. Drunken, Pooilen,Zuipen,o.
to Tinker, v. a. , ale : to - UP , Op- Tippling-house, s. Kroeg, vr,
lapi,erk.'
Tipstaff, s. Geregtsdienaar. * —, Staf
Tinktrly,, adv. Als een keteilapper.
van eon' geregtsdienaar, m.
to Tinkle v. n. Klinken. * —, Talton. Tipsy, adj. Deonken,
*—, v. a. D6C11 ✓j La:en ;(1.:111,en.
Tip: , pret. & ivai , z 7e to Tip.

TIPT
Punt van de teenen, y r.; to
Santa on —, Op de teenen staan.
Tiptoe, s. gemeeuz., Top, tn.; fig.
Voornaainste, Eerste, o.; — of the
fashion, .AT:euwste mode, y r. *—, adj.
Eerste , Voortreffetijk, Uitrnuntend; —
qualtty breeding , Uitstekende opvoeding,
Verfijnde opvoeding, yr.
Tirade, s. Tirade, yr.
Tire , s. wanspeiling, zie Tier.
Tire, s. verbaste'd van Tiar,, Hoofdversiersel , o., Tool, Opschik , m.
Tire, s. Gereedschap , Twig, o.; — of
war, Krifgstuig, o. Iloepel (van
een Pad), on.
to Tire , v. a., zie to Attire.
to 'lire, v. IL SHAKSP., BACON, vanroolvogels , Azen , Vreten ; to Sit tiring
UPON Zitten to vreten aan, op.
to Tire, v. a. Ktnioeijen, Afmatten,
Illuede waken, Uitputten; fig. rervelen;
lets moede
a.) to Be tired or a
zitin; 2.) to — OUT, ilfmatten ,
to — wiTit , a.) Ve2moetien
_paten;
met, door; b.) I ain tired WITH it ,
ben het zit.
Tired, adj. 111oede.
Tiredness, s. Vermoeidheid, yr. (velend.
'1 iresothe , adj. Verivoeijend. * VerT ■ resomeDess, s. Vermoajende, o. * ,
Vervelendheid, vr.
Tirewoman , s. Illodeniaakster, yr.
°um , s. Kieedkamer
Tiringhouse ,
(voor tooneeispehrs), yr.
on.
Tirwit, s.
'Tis, .voor It is.
Tisane, s. Gerstovater, o., zie Pisan.
Tisic, zie Phthisic.
'l'isical, adj. Teringachtig.
Tisri, s. cerste maand van het Iltbr. burgeriifke faar, een deck van September
en October.
Tissue, s. Goud- of Zilverlaken. * in
de "ontleedk. , Weeflel, a.; fig. Zanienweefsel, o.
to Tissue, v. a. Doorweven.
Tit, s. lilt, m.
Titan , s. Titdii Reins , m. * zekere
aarde. * — , thans, eett metaal , zie
Titanium.
Titaniao, adj. MILTON, Van de aarde geboren , Aardsch. * —, Tot titanium behoorende , Titanium...
Ti,aniferous, adj. Titanium voortbrengende.
Ti:ani , s. een titaniumerts,Titaniet,m.
Thani,ic, ad j . Tot titanium behoorende.

Tip t oe, S.

TITB
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Titbit, s. Lekker beetfe, o., zie het betore Tidbit.
Tithable , adj. Tiendbaar,, Tiendpligtig.
Tiende does.;
Tithe , s. Tiende , yr.
fig. Gering deel. 0., Kleinigheid,
to Tithe , v. a. Tienden, Tienden nemen ,
Invorderen of ;amen van. * —, V. n.
Tienden geven.
Tithefree , adj. Tiendvrij.
Tither, s. Involderaar der tienden ,
Tiendheffer,,
Tithing s. veroud., Tiental huisgezinnen , die etne kleine maatschappii yarn,den , (van weike Tithingman, s.Opziener,
Trende , tn.
in. was). *
Tithyru g l , een kruid, frolfimelk, yr.
to TiciPaie,
n. Kittelen.
Kitteling , vr.
Titillation,
Titlark, s. Veldleeuwerik,
Title, s. Titel , m.* — , ilanspraak, yr.,
Reg:, a.
to Title , v. a. Titelen, Betitelem, Niemen.
Titled, adj. Getiteld, Met ecru' eetetitel.
Titleleaf, s. nelbtad, o.
Titleless, adj. Zonder cite!.
Titlepage, s Titel (van een bock), m.
Titmouse, s. 4.31 ees , yr.
to Titter , v. n. Gedwongen lagchen
Giuntken , Grinniken, Guechelen.
GegrinTitter, s. Gedwong,ne Inch,
o.
Tittle, s. Tittel,
Tittletattle, s. IJdel gesnap, o., Zotte
klap, m., Gewawel, a.
to Tittleiattle, v. u. Zot ten klap uitslaan
Wiwelen.
to incubate, v. n. Struikeien.
Struikeling, yr.
Titubation,
Titular, adj. Slechts in naam,
Titularity, s. Bloote titel, in.
Titularly, adv., zie Titular.
Titulary , adj. Lestaanae in eenen titel.
* —, Slechts in ream. "— ,s. Die aansd)raak
op iets heeft.
I
T vy, adv. Snel , Plug, zie Tantivy.
To, adv. voor een werkw. , Te , Om tc ;
— and again , — and fro, Heen en weder , Vuoruit en achteruit. *—,pe ep.
eene beweging aanduid., Naar. *
cone overeenstemming, Naar , Volgens.
* —, eerie nadering tot lets, waard,or
de Holl. derde naamv. wordt uitgedi ukt,
Jan; Write to him, Schriff hem (of
, Tot. *—,
auto hem). * — , Tegens. *
Tegen ; Three—nine, Drie tegen
To, aan.
-- , In verty: 11,) king Van.
as.
, S.
,
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TOAD

Toadeater, s. Doodeter, tn. , Asschenpoestster, yr.
Toadfish, s. zekere visch, Zeepadde, yr.
Toadflax , s. Vlaskruid, o.
Venijnig.
Toadish, adj. Vergi ft ig ,
Toadlily,, s. Gele waterlelie, yr.
Toadrush, s Paddebies , vr.
Toadspotted, adj. Als eenepaddegevlekt.
Toadstone , s. Paddesteen,
Toadstool, s. Paddestoel,
to Toast, v. a. Roosteren , Roosten.*—,
Op tie gezondheid drinken van, De gezondheid van ... drinken of instellen ;
I'll — miss L. , Ik drink op de gezondheid
van jufvrouw L. * —, v. n. Eene gezondheid drinken of instellen.
DrinToast, s. Geroosterd brood. *
ken eener gezondheid. * , Geprezene
schoone, Ecrste schoonheid,(onidat seen
dikwijls op hare gezondheid drinkt,) yr.
Toasttr, s. Die roostert. * Rooter,
Braadrooster,, tn. *— , Die eene gezondheld instelt.
Tobacco, s. Tabak , tn. *—,Snuif, yr.
Tobacco-box , s. Snuifdoos, yr.
Tobacconist, s. Tabakshandelaar , Tabakskooper, m.
Tobaccopipe, s. Tabakcpffp, yr.
Tobaccopipe-bowl , s. Pijpekop,
Tobaccopipe-cleaner , s. Pijpewroeter,,
Pulp uithaler,, m.
Tobaccopipe-fish, s. een visch, Tabaksy p ipe-shank, s. Pijpesteel,m.*—,
PToIaCcor.
Pijpenroer,, o.
Tobaccopipe-tip, s. Mondstuk van een
pijpenroer, o., Spits, yr.
Tobacco-pouch, s. Tabaksbuil , m.
Tobaccospinner,, s. Tabakspinner, tn.
Tobaccostopper,, s. Pijpenstopper, m.
Tocsin, s. Alarmklok , Brandklok , yr.
28
Tod, s. Struiken, m. meerv. *
Vos , tn.
pond wol. *
to Tod, v. a. In menigte voortbrengen.
To-day, adv. Heden, Vast daag. * s.
Deze dag, fluidige dag, m.
To-do, s. gemeenz. ,Gedruisch. Geraas, o.
Toddy, s. Palmwijn. *—,zekere punch,
Toddy, m.
Tody,, s. een vogel, Platsnavil, tn.
Toe, s. Teen, Teen, in. ; From top to
—, Van het hoofd tot de voeten. * —,
Voorhoef, m.
Tofore , adv. veroud., zie Before.
Toft , s. veroud , Brsch met boomen.
—, in regten , plaats ,waar eene woning gestaan beef:, Elf , o.

TOGA
Toga , s. Toga , m.
Togated , adj. In een' toga gekleed.
Toged , adj. SHAKSP. Met eenen mantel.
Together , adv. Te zasnen , ,amen. *— ,
Achtereen; —with, Benevens , Met.
Toggle , s. scheepsw., grievel.* —, Kne•
vel in de ezelsooren. * , Korvijnagel, m.
Toggle-bolr, s. Knevelbout, m.
Toil, s. Net, o.
to Toil, v. n. Arbeiden ,Werken,Zwaar
werken, Zwoegen, Tobben , Shove, ' ; to
— and mod, Het zich zuur laten vallen,
Zwoegen en zweeten. * , v. a.
SHAKSP., Vermoeijen ; a.) to — ou'r
Met moette volbrengen; 2.) to-WITH,
Vermoeijen met, door.
Toil ,s. Zwaar work, o , Verrnoeijenis, yr.
Toiler, s. Sioover,, TP-roeter,,Tobber,
Toilet , s. Kaptafel, vr , Toilet, o.
Toilsome, adj. We, kzaam ,
Toilsomeness, s. Werkzaamheid , Moeijelijkheid, yr.
Toise , s. eene Dude Fransche lengtesnaat
van 6 voet , Toise, yr.
Tokay, s. Tokaajjer, no.
Token , s. Teeken. * — , Aandenken , o.
* noun:, of stuk geld, dat gedead word:, ter waarde van een Farthing , 0os-die, o.
to Totten, v. a. SI-TAMP. Bekend maken.
Tokened , adj. SHAKSP., Geteekend , Gemerkt.
Told, pret. & part., zie to Tell.
to Tole, v. a. veroud., ilanlokken , Verlokkken.
Toledo, s. Tdedosche kling, y r. of degen , tn.
Tolerable, adj. Dragelijk.*—,Tamelijk.
Tolerableness, s. Dragelijkheid , yr.
Tolerably, adv. , zie Tolerable.
Tolerance, s. Verdraagzaamheid , yr.
Tolerant, adj. Geduldig.*
Perdraagzaam.
to Tolerate, v. a. Verdragen, Dulden ,
Toelaten.
Tol eration, s. Toelating, vr.,Verdragen,o.
to Toll, v. n. & a. Leiden,
Doer klokgelui afkondigen of bekend
maken.
Toll, s. Luiden, Luijen, Klokgelui ,o.
to Toll , v. a. Opheffen , Vernietigen, Tregnemen. * , Als tot heflen cf inzamelen. * , v. n. Tol heffen of nemen. *—,
Tol betalen.
Toll, s. Tol, m. *
Schepkoren (van
den molenaar), o.
Tollbar,, s. Tolhek , o., Tolboom, tif.

TOLL
Tollbooth, s. veroud., Tolhuisje , o. *—,
thans, Gevangenis, yr.
to Tollbooth, v. a. In de gevangenis
zetten.
Tollbridge, s. Tolbrug, yr.
Tollcorn, s. Schepkoren, o., zie Toll.
Tolldish, s. Schepmaat (bij den molenaar) , yr.
Tollgate, s. Tolpoort , yr., Tolhek, o.
Tollgatherer, s. Tolbediende , m.
Tollhouse, s. Tolhuis , Tolkantoor,, o.
Tolsey, s. Marktplaats , Beurs , yr.
Tolu, adj., als : — balm, Tolubalsent,m.
Tolutation , s. BROWN , HUDIBRAS, Telgang, Pasgang , m.
Tomahawk, s. Bijl of Strijdbij1 (der Indianen), yr.
to Tomahawk, v. a. Met eene tomahawk
dooden.
, Graftombe ,
Tomb, s. Graf, o. *
Tombe, yr.
to Tomb, v. a. Begraven, zie to Entomb.
Tombac, s. Tombac, Spinsbek , o.
Tombless , adj. Onbegtdven.
Tomboy, s. wereer, Gemeene keret ,
*— , thans, Wild mebje o., Wilde
meld, yr.
Tombstone, s. Grafteen ,
Tome, s. Deel, Boektleel , o.
To-morrow, adv. iiiorgen. *
s. De
dag van morgen, m.
Tomtit, s., zie Titmouse.
Tompion , s. , zie Tamkin.
Ton , s. Ton , (maat van den inhoud eens
schips , 2000 pond,) yr.
Ton , s. Toon , Ton , m.
Tone, s. Spanning, Varkracht , yr.,
Toon. * —, Toon, Dank, m. , Geluid,
o. * — , Treurtoon, Trenrige toon ,m.,
Gekerm. *
Gemaakt spreken, o.
to Tone, v. a. Gemaakt vooidragen of
uitspreken.
Toned, adj. Ben' zekeren Coon hebbende,
Klinkend ,Luidend; Well—, Welitlidend,
Tong, s. veroud. , Tong (van een' gcsp),
tegenwoordig , Tongue geschreven, yr.
Tongs, s. pl. Tang, Knüptang ,
Tongue, s. Tong. *
Spraak. —,
Taal, yr. * — Tongetje , (aan een'
evenaar,) o. ; to Hold one's—, 7:wt.:igen.
* , Landtong.* —, Baal , Inhant, yr.
to Tongue , v. a. Schelden. * —, v. n.
Praten , Spreken.
Tongued, adj. Eene tong hebbende.
Tonguedoughty , adj. Dapper met de
tah,q.
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TONG
Tonguegrafting , s., zie Whipgrafting.
Tongueless , adj. Spraleeloos.*
hoord , Onbereemd.
Tonguepad, s. Babbelaar , Langtong ,
in, en vr.
Tongueshaped, adj. Tongvarmfg.
to Tonguetie, v. a. De spraak belemmeren , De tong verlatnmen, Sprakeloos
waken, _Then zwefgen.
Tonguetied, adj. Niet wel ter tong, Eene
belemmering op de tong hebbende ;
Verstomd , Een slot op den mond hebbende.
Tonguevaliant , adj. Dapper met de tong
of den mond.
Tonic, adj. Gespannen, Veérkrachtig.*—,
De toonen betreffenie. * , S. To-2i,en
of • Versterkend middel , a. * —, in de
toonk. , Tunica, yr. , Grondtoon , tn. ,
zie Keynote.
Tonnage , s. Tonnegeld, o. * , Tonnentaat , yr.
Tonquin-bean, s. Tonkaboon , yr.
Tonsil, s. Tongklier,, y r., Amandel , m.
Tonsile, adj. Schee; boar.
Tonsure, s. ilfschering (van hoar bij
geestelifen), Kruinschering. * —, Geschoren kruin yr.
Tontine , s. onderlinge levensverzekering
of .liffrente, die gestadig grooter words,
naar mate de leden sterven ,Tonane, vr.
Tony, s. veroud., Domoor,, DOM111°, ik ,
Ezel , m.
Too , adv. Al te ,Te ; — great, Te groat.
* —, Ook , Insgelleks.
Took , pret.
part. , zie to Take. Aanm.
Took for the parr. is a barbarism.
Tool , s. Werktuig, Gereedschap ;
Werktuig,
i)ersoon , van omen een
ander zich als een werkting
to Tool , v. a. bier en daar bij steenh.,
Met den tandhamer bewerken.
Toopee, s. eene wanspeiling voor Toupee.
to Toot, v. a. Teeten , Blazon.
to Toot, v. n. veroud., Uitsteken ,
springcn. * , veroud. , Gluren,Turen.
Tooter, s. Tooter, Blazer,
Tooth, s. (pl. Teeth , ) rand, m.; to
Have a sweet —, Lekker zien veel vaa
lekkere beetles hoiden; fig.—and ,
Met ogle geweld ; To th.c. teeth, In 'he
teeth,
het g(zigt , .vea r het gezige,
to Cast in the teeth,
doen,
Beleedigen wawa lemand ,1);,,/,tact; I t epi,
In
wedrwil
of thy teeth,
van u,
spilt van u , Ter .5.4.0 van u; to Show
e'a
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TOOT
the teeth, De tanden laten zien; to
Laugh from the teeth outward, Gedwongen lagchen , Lagchen als een boer, die
tandpn heeft ; to Set one's teeth watering , Iemand de tanden doenwateren.
* —, Tand (van g ene zaag , hark,
enz.),
to Tooth, v. a. Met tanden voorzien.*—,
Invatten.
Toothache, s. Tandpn, yr.
Toothbrush, s. Tandhorstel, m.
Toothdrawer, s. Tandentrekker, in.*—,
p1. Toothdrawers, Tandtang , yr.
Toothed, adj. Getand. * — , Tanden
hcbbende.
Toothedge, s. Zetten van de tanden eener
Zang , o.
Toothful, adj. veroud., Stnakelifk ,
Lekker.
Toothless, adj. Zonder tanden, Tandeloos.
Toothletted , adj. in de plantc, Getand.
Tooth-music, s. boert., Tandenmuzijk,
yr., Kaauwen , Eten, (m.
Toothpick, Toothpicker, s. Taneienstoker,
Toothpowder, s. Tandpoeijer,, Yandpoe•
der, o.
TootIs
errated ', adj. Zaagyormig getand,
Toothshell, s. Tandschelp, Getande schelp,
Kinkhoren,
Toothsocket , s. Tandkas , yr.
Toothsome, adj. veroud., Smakelijk.
Toothsomeness, s. veroud., Smakelikheid, vr.
Toothwort , s, eene plant, Tandwortel,
Toothy, /adj. Getand, Met tant'en,Tanden hebbend.?,
Top, s. Hoog,te, Bovenste (van iets),o.
*
, Oppes s'lakte. —, Hoogsteplaats,
y r. *— , Hoogste persoon.
Hoopte
trap. *
, Hoogste rang, in. *
Kruin, yr., Schedel,
* , Kruin,
vr. , Haar der kruin, o. —,Top,m.,
scheepsw., Mars, yr.
Kruin. *
Top, s. Tol, Drijftol, 2.11, ; flumming—,
Gonstol, tn.
to Top, v. n. Zichverheiren. *—, BeerActien. * — Ustmunten; TO - UPON
one, Boven iemand uitsteken Iemand
(tvertpeFen. * — , v. a. Van boven kedekken zie to Dip. * —`, Overtreffen.
Toppen , Knotien. *—, Beklimmen , Tot aan den top klimmen. * — ,
veroud., Voortrtrel&k maken. (in.
Toparch, s. Voornaamste ( op eeneplaats),
Toparchy, s. ilanzienlikste plaats (in
een klein gebied), o.
Tcp-armour,, s. 1Warskleed, o.

TOPA

Topaz, s. zekere geelachtige steen , Topans, tn. en o. * —, in de wapenk.,
Gond , 3.
Topazolite, s. Gele granaat , In. en o.
Topaz-rock , s. Topaasrots , yr.
Top-block , s. Sten g,ewindreepblok , o.
Top-boots , S. pl. 'Laarzen met kapien ,
y r. meerv.
Top-brim, S. Middelste deel van een marszeil big het onderliik
Top-cap , s. Stenge-ezelshoofd , o.
Top-chain, s. Ilfarsprating, yr.
Top-ciotb, s. Marskleed, o.
Topd.ressing , s. Boveninesting, zonder
den mest onder to ploegen , yr.
to Tope , v. n. Zuipen, Pooifen.
Top-end, s. Top, m.
'Toper, s. Zuiper, in.
Topful , adj. Boordevol.
Topgallant, s. Bramzeil, o. * —, adv.
Verheven, Harts.
Top-gallant-mast, s. Bramsteng, vr.
Top-gallant-royal-mast, s. B ovenbt amsteng , yr.
Top-gallant-royal-sail. s. Bovenbran:zeil,
Top-gallant-sail , s. Bramzeil , o.
Tophaceous , adj. Van tufsteen , Zandachtig.
Top-hamper, s. Boyenlast, tn.
Topheavy,, adj. Topzwaar.
Tophet, s. in den biebel, Hel, yr.
Tophus, s. Tufsteen, m.
Topiary, adj. Geschoren,
Topic , s. Plaatselijk of Uitwendig geneesmiddel. *
Gewoon gezegde.* —,Onderwerp„ o. *
Places, Bewijsplaats.
* —, Kunst om de bewiJsgronden to vinden, yr. *
Beginsel van overreding,
Topical, adj. (1 epically , adv. ) Bets ekkelifk een algerneen hoojd. *— ,Plaatseli,^k.
, in de geneesk., Plaatselifk ,
Uiterlik (van geneesmiddelcn, die aangebragt warden op a'e plaats, it'aar zij
werken moeten).
Topknot, s. Strik op het hoofd of in het
haar), m.
Top-lantern, s. Marslantaren, yr.
Topless, adj. Zonder top.
Top-light, s. Marslantaren, yr.
Top-lining ,s. Stootlap op een marszeil, m.
Topman, s. Bovenman (op een' zatigkuit).
* , Margast ,
Topmast, s. Steng , yr.
Topmost, adj. Hocgste.
Top-netting, s. Vinkeneteen in tie mars,
o. vleery.
Topographer, s. Plaatsbeschri/ver,, m.

TOPO
Topographic, Topographical, adj. (To- f
pographically, adv.) Plaats oeschr vyend,'
Plaatselifk.
Topographisch. *
Topography , s. Plaatsbeschrilving , vr.
Topping, adj. ( Toppingly , adv.) gemeen , Groot, Schoon Prachtig.
to Topplc , v. n. SHAKSP., Neervallen
(ass van een' top); to — ON , Callen op.
*—, v. a. Nederwerpen.
Top-plates, s. pl. Bes-lag der marsen, o.
Topproud , adj. Ten utterste trotsch.
vr.
Top-rail , s.
Top-rim, s. Rand der mars, M.
Top-rope, s. Stengewindreep, tn.
Topsail, s. illarszeil, o.
Top-sail-bowsprit, s. Bovenblinde, vr.
Top-sail-yard , s. IVIarszeilsra, vs.
Top-shaped , adj. , zie Turbinate.
Top-stay, s. Knikstag, yr.
Topsyturvy,, adv. Het onderste boven.
Top-tackle, s. Gijn van den stengewindseep , yr.
Top-timber, s. Verkeerde oplangers,
tn. nieerv.
Toquet , s. soort van hoed of muts
Toque, yr.
Tor, a. plaatsel. , Toren, m. *—, Rots, yr.
Torch, s. Toorts, Fakkel , Flambouw, vr.
Torchbearer, s. Toortsdrager,, Fakkel.
drager an.
Torcher , s. S HAKSP. Lichter,, m.
Torchlight, s. Toortslicht , Fakkellicht, o.
Torchwort , s. Toortsplant , yr.
Tore, pret. , zie to Tear.
Tore, S. MORTIMER , Dor gras (in den
winter), o.
Toreumatigraphy,, s. Beschrijving van oud
beeldhouwerk , o.
to Torment, v. a. Pijnigen , Kwellen,
Folteren; to - WITH Kwellen met. *—,
Plagen, Tergen. * , Onto-ellen.
Torment, a. Pijniging, Kwelling,
Smart, Ellende , yr.
Tormenter, s. Kweller,
Tormentil, s. eene plant, Zevenblad , o.
Tormentor, a. Pijniger,, Kweller. * —,
Beul, m.
Torn, part., zie to Tear.
Tornado, Draaiwind, Dwarlwind,
Hoos , yr.
Torpedo , s. Beefaal, no.
Torpent, adj. Verst ijfd, Bewegingloos.
Torpescent adj. Verst#vend.
Torpid, adj. Ste, Verstiffd. *—, Bewegingloos ,Gevoeiloos ; fig. Vadzig7Traag.
'1 urpidity,, zie Torpitude , Torpor.
Torpitucle, Torpidness, s.rerstiddheiti,,vr.

TORP
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Torpor, s. Gevoelloosheid, Dofheid , vr.
Torrefactton , s. Droogong yr.
to Torrefy,, v. a. Droogen Verzengen.
Torrent , s. Stroom Vloed, m. *—, adj.
Stroomend.
Torrid adj. fleet-, Vetzengd; — zone ,
Verzengde luchtstreek.
Torridness , s. Heetheid, Dorheid, yr.
Torsel , s. lets, dat gedraaid is.
'Torsion, s. Draaiiing, yr.
Tort, s. veroud., Beleediging, vr.,Tort, o.
Tortile, adj. Gedraaid.
Torsion s. BACON , Foltering
yr.
1 ortious , adj. SPENsER, Nadeelig, Beleedigend , Schadelijk.
zie Tortile.
Tortive , adj.
Schildpad, yr.
Tortoise s s. zeker diet
* —, b .& de ouden , Stormdak , o.
Tortoiseshell, s. Schildpad, o. * — ; adj.
Schildjesdden.
Tortuosity, a. Draaifig, Bulging ,vr.
Tortuous, adj. Gedraasd. *—,
Tortuousness, s. Gedraaidheid,
Torture, s. Foltering Poniging. * — ,
Kwelling, Smart. * — , Pijnbank , vs-.
to Torture, v. a. Piinzg‘n,
Plagen,
*
Torturer,, s. Pilniger,, Beni, vs.
Torturingly,, adv. Foltetend.
Torturous, adj. veroud. , Kwelleisd.
Torvity, s. veroud. , Zoos gezigt , o.
Grimmige bilk, so.
Torvous , adj. ongebr., Zoos:-, Grimmig.
zie Whig.
Tory s. T,ry,
Toryism, s. Begonselen der Tory's, o. Inn.
to Tose , v. a. Wol kamonen Kaatden.
to Toss , v. a. Werpen
*—,
Schudden , Botsen , Slingeren. *
, Ontrusten ,Verontrusten ; I.) to —
FROM
TO , Werpen van .. naar ; 2.
) to
Werpen
in;
- INTO ,
3. ) tO - TO and
FRO, a.) Heen en weir 'werpen;
Heen en Iva/. slingeren ; 4.) to — OFF
(a glass, Een glas) ledigen ; 5.) to -To , Werpen naar ; 6.) to — UP , a.)
Opwerpen, Omhoog werpen ; In den
nek werpen. *— , v. n. Slingeren ,-Geslingerd worden. * —, Woelen Zich
keen en weir bewegen; ) to — INT°
Zich werpen in ; 2.) to -- UP , 0 gooilen
( een stuk geld , om to zien, of Icl zoos cf
aunt boven kola) 0777, FOR.
Toss , s. IVerpen Slingeren. *
den of Houden van het hoofd, o.
Tosser, s. Werper,, no.
Tossing, s. Slingering, Votsing,vr.,Schok.
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Tosspot, s. Dronkaard, Zuiper, Po4er,
Zuiplap, Lap, in.
Tost, pret. & part., zie to Toss.
Total , adj. Geheel, Gansch. *
s. Geheel , o.
Totality, s. Geheel, o., Geheek som of
Loeveelheid, yr.
Totally adv. Geheel, Geheel en al,
Gansch.
Totalness, s. ongebr. , zie Totality.
'r'other, verk. van the other.
Totidem verbis, adv. In even zoo veel
woorden.
Toties quotics, adv. Zoo dikwijls het geval zal voorkomen.
Toto coelo , adv. Zoo ver de palen van
elkander staan.
to Totter, v. n. Waggelen • I.) to TO, a.) Waggelen naar; b.) Troy totters To her fall , Troolje stoat op 't vallen; 2.) to — WITH, Waggelen van.
Tottery , Tatty, adj. gemeen , Waggelend.
Toucan, s. een vogel , Toucan, m.
to Touch, v. a. Voelen, Bevoelen.
Aanraken.*—,Bereiken.*—,(metaal )
Toetsen. —, Aangaan,Betreffen.*—,
4anroeren. * —, Treffen , Roeren, AanAfteekenen.* , Aansteken.
doen. *
*—,Bijten, Inb&en. *—,Bespelen, *—,
veroud.,Doorhalen, Hekelen; a.) to —
one FOR, veroud., _remand hekelen over;
a.) to — one OFF , Iemand beet nemen;
3 .) to — one TO the quick, Iemand hevig aandoen; 4.) to - UP , Opflikken,
Oplappen; 5.) to — WITH , a.) Aanraleers met ; b.) Roeren of bewegen met ,
door. * —, v. n. 'Raken, Elkander Taken; a.) to -AT, a.) to — AT points,
Elkander in punter; raker; ; b.) tO - AT
41 place, Eerie plaats even aandoen, Er
een oegenblik vertoeven ; 2.) to - ON,
UPON ,a.)Gewagen of Reppenvan , "Ianroeren; b.) Aandoen, Een kort verblijf
tioudeu op, "fan land gaan; c.) Behandelen.
Gernel.
Touch, s. Aanraking, vr. *
Voelen, Bevoelen, o. * ret.sing (van metalen). *—, Onderzneking,
Beproeving, Toetsing. *—,Streek (wet
yen per seel ), vr. * —, Trek, Gelaatsg rek , m * —, Spelen (op een muzijkhost' runes t),0.*—, Aandoenlilkheid,*—,
Betrekking , yr. *—,
Ataoen;rg.*
.elinval (van eerie ziekte), m. * —, Berioping. *—,Overeenstemming,
Wehiigfe (coder iets gemengd), o. *—,
*—, Klein geschrift 9 o. ; to
:Fmk,

TOUC
Keep— with one , Iemand woord houden.
Touchable, adj. Voetbaar.
Touchole , s. Latitgat, o.
Touchily, adv. , zie Touchy.
Touchiness, s. Gevoeligheid, yr.
Touching, adj. Roerend, Aandoenkk.
*—, prep. veroud. Betreffende.
Touchingly, adv. , zie Touching, adj.
Touch-me-not, s. Kruidje-roer-mij-niet,o.
Touchneedle , s. Probeernaald, Proefnaald , vr.
Touchpan , s. Pan (van een geweer), yr.
Touchstone, s. Toetsteen, In.
Touchwood , s. Verrot hoot, dat mangebruikt , om vuur te slaan, o.
Touchy, adj. Gevoelig, Ligt toornig,
Prikkelbaar
Tough, adj. Thai. *
Hard.*—,
Kleverig.
to Toughen, v. n. Taai worden. * —,
v. a. Taai waken.
Toughly , adv. , zie Tough.
Toughness, s. Taaiheid, vr.
Toupee , Toupee , s. Kuif , y r., Toppet, o.
Tour, s. Omdraaifing , Omwenteling ,
vr., Omloop , m. *— , Wandeling.*_,
Toertje, o. * , Reis, y r. *— als:
— of hair, Toertje, o. , Pruik. * —,
MILTON, Hooge vlugt (in het rand), m.
Tourist, s. Reiziger,
Tourmaline, s. zekere steen, Toermalin,
Tourn , s. Geregt van den sheriff, o.
Tournament, Tourney, s. Tornooi Renspel, o. *
Aanval, m.
to Tourney, v. n. Tornooijen.
Tourniquet, s. bij heelm., zeker werktuig , ow de bloedvaten bij het afzetten
van een lid toe te wr:ngen, Tourniquet, o.
, v. n. Stoeito Tonse , v, a. Trekken.
jen , Ravotten.
Heen
en weer
to Tousle, v. a. gemeen,
trekken.
to Tout, v. n. plaatsel. , Klanten zoeken
te lokken.
Tow, s. perk (van vlas of hennip), o.
* Boeglijn, yr.; to Take in — Op
het sleeptoziw nemen.
to Tow, v. a. Bnegseren , Slepen; to —
a ship INTO a harbour, Een schip in
eene haven slepen.
Towage, s. Boegseren. *—, Sleepgeld , o.
Toward, prep. Naar ... toe. * —,jegels , Voor, ,Tot. Omtrent.
*—,Naar, Tegen.*—, adv.Gereed, Boj de
hand. * —, adj. Bereid,Gereed, Vaardig , Leerzaarn.

TOW A
Towardliness , s. Leerzaamheid. * —,
Gewilligheid, yr.
Towardly, adj. Leerzaam, Gewillig.
Towardness, s. Leerzaamheid, vr.
Towards, prep.
adv., zie Toward.
Towboat, s. Boegseerboot, yr.
Towcloth, s. Pgklinnen, o.
Towel, s. Hanadoek , m.
Tower, s. Toren, in. * Sterkte, yr.
*— , zeker gebouw in Linden, 7 over ,
Toren, tn. *— ,Hoog hoofdsiersel, Kapeel, o. * —, Hooge vlugt, yr.
to Tower, v. n. Hoog vliegen Zichverheffen; SO - ABOVE , Zich vet-la:fen
boven, Reiken of Uitsteken boven.
Towered, adj. Met torens versterkt of
versierd.
Towering , adj. Hoog, Zeer hong.
Towermustard , s. Tot enkruid, o.
Towery, adj. Met torens voorzien of
versierd.
Towing, s. Boegseren, o.
Towline, s. Sleeptouw, Boegseertouw,e,
Town , s. Stad, y r. *
,
*—, naam van een gedeelte van London , waar de nanzienlOste lieden woven. *
Hoofdstad, y r., London, o.
Prwoners der hoofdstad,
*
mrv.
Townhull, s. Stadsbul ,
Townclerk , s. Stadsschrijver. * —, opziever van het stedeltjk archief, Stadssecretaris , tn.
Towncrier, s. Omroeper, tn.
Townhouse, s.. Stadhuis , Randhuis.*---,
Huis in de stad, o.
Townish, adj. Steedsch.
Townless, adj. Zander steden.
Townmarket , s. Narktvlek, o.
Township, s. Burgerif , yr. * — ,Gebied
(eener stad), o.
Townsman, s. Stedeling. *
Illedeburger , vs.
Towntalk, s. Gewoon gesprek (eener
plants), o.
Towntop, s. Groote tol , die voorheen in
elk dorp herd gevonden voor de boeten ,
wanneer zij niet konden werken, m.,
zie Waits.
Townwall, s. Stadsmuur,
Towrope, s. Sleeptouw, o. ; —of a boat,
B oo tsleper m.
Towser, s. Groote bond, tn.
Tow-vessel, s. Schip, dat geboegseerd
wordt, o.
Toxical, adj. Vergiftig.
Toxicology, s. Verhandeling over do yergiften, v,.
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s. Boogschutter, m.
Tuy, s. Kleinigheid , vr. *
Speeltuig,
0. *— , Dwaasheid. * — , Darteling,
yr., Gestoei. *
Vertelsel , Sprookje,
o. *— , Luim , Boert, yr.
to Toy, v. n. Spelen,Dartelen, Stoeffen.
*
v. a. zeldz. , Spelen met.
Toyer , s. Schertser, Spelcr,,
Toyful, adj. DONNE, Darrel, Grappig.
Toyish, adj. Dartelend, Dared.
Toyishness, s. Dartelheid, vr.
Toyman , s. Koopman in speelgoed,
Toyshop, s. Poppenwinkel
vicar
men speelgoed verkoopt , tn.
Toywort , s. Taschjeskruid, o.
to Toze, v. a. SHAKSP. Trckken.
Trace, s. Spoor. * --, Pad, o.
Trace, s. Trekreep, Reep, m. Aanm.
Het komt botna enk:el in het wervond
vont-.

to Trace, v. a. Op het spoor volgen. *--,
OpspOren, Naspocen. *
4,t;chetsen.
*
Overloopen, Doorwandelen ; i.)
to —
INTO, Brengen tot ; to — premises INTO consequences, Gevolgen nit
premissen trekken ; 2. ) to - ON ,
0 ntwerpen of Schetsen op ; 3.) to -011T,
a.) Linden, ilanwfizen ; b.) Deschriiy en ; 4.) to —
TO, Volgen tot ; 5. )
to — u p , Uitvorschen, Virden, Opsporen. —, v. n. veroud., Wandelen.
Traceable, adj. Op to sporen.
Tracer, s. Ol'Apootder, m.
Tracery, s. Versierselen ist stee p, o. met.
Trachea, a. Luchti ijp , yr.
Tracheal, adj. Van de luchtpijp,
Tracheocele ,s. , zie Bronchocele, Goitre.
Tracheotomy, s., zie Broncheotorny.
Trachyte,s. een stee p , Trachiet, tn.
Trachytic, adj. Tot den ttachiet behooreside.
Tracing, s. Weg ,
, Pad, o.
Track, s. Spoor, o. *
Bann, yr. ,
Pad, o. , Weg ,
to Track, v. a. Het spoor volgen van;
to — one IN the snow, Het spoor ran
iemand in de sneeuw volgen. * Voortslelen, Slepen.
Trackless, adj. Ongebaand.
Trackroad, a. Trekpad , Lünpad , fangpad, o.
Tracscout, s. Trekschuit, yr.
Tract, s., Uitgestrektheid. *
Streek
( lands), vr. * Loop ,Gang, tn.*—,
Traktaat , o., Verhandeling , vr. *— ,
SHAKSP., zie Track.
to Tract, v. a. veroud.,Ve t agen
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een touw langs den sever voorttrekken.
Tractability , s., ale Tractableness.
Tractable, adj. Gehoorzaam , Leerzaam,
HandelInschikk.elijk Toegevend. *
Tastbaar,
/war. *
Tractableness, s. Gchoorzaamheid , Inschikkelijkheid , vr.
Tractably , adv. , zie Tractable.
Tractate, s. veroud., Traktaat o., Ver.
handeling , yr.
Tractation, s. Beliandeling (van een onderwerp), yr.
Tractile, adj. Rekbaar.
Tractility, s. .Rekhaarheid , yr.
Traction, s. Trekking, yr.
Tractive, adj. Trekkend.
Tractor, s. Trekker, m.
* —, Beroep, BeTrade, s. Handel ,
drijf: * Gereedschap, o. * — , Verrigting.* — ,Gewoonte, y r., Gebruik, o.
to Trade, v. n. Handel del./Yen , Handelen; a.) to —IN Handelen in ; 2.) to
-WITH, Handelen met; to WITH one
Foe. a horse , Met iemand over een paard
in onderhandeling zijn. * —, v. a. Ezech.
27: 13 , Verhandelen , Verkoopen.
Traded , adj. Ervai en , Bedreven.
Tr, de ful , adj. Handeldi ijy end * — 5 Bezig Werkzaam.
Trade
Geoefend
r, s. Kooprnan. *
soon , tn.
Tradesfolk, s. Kooplieden , rn, meerv.
Tradesman, s. Winkelier.*—, Handweeksman. *—, KoopYaarder,, in.
Tradeswoman , s. Winkelierster,, yr.
Tradewind, s. Passaatwind ,
Trading, adj. liandeldrifrend.* —, Een'
passaatwind hebbende. * , s. Handelen , o.
Tradition , s. Overle yering , vr.
Traditional , adj. Door overlevering yooergeplant. *
SHAKSP., Oude gebruiken
of Overlevel ingen ;n acht nemende.
Traditionally, adv. Bij overlevering.
Traditionary, zie Traditional.
Traditioner, Traditionist, s. Vriend van
overleveringen ,
Traditive , adj. , zie Traditionary.
Traditor,, s. Li; de eeeste Chrtstenen ,
Afyallige , tn.
to Traduce, v. a. Lasteren , Hekelen ,
Berispen ; to —one OF , Iemand beschuldigen van.
Traducement, s. Last ering Berisping, yr.
Traducer, s. Lasteraar,, m.
Traducible, adj. Voort te planten.
to Traduct, v. a. veroud. , zie to Derive.

TRAD
Traduction , S. BACON , HALE , Voort.
planting. * —, Overlevet ing.*-- t Overvoering , y r. *— , Overgang ,
Traductive , adj. if te leiden.
Traffic, s. Handel, m. * — , Waar , yr.
to Traffic , v. n. Handel driven ; to WITH Handelen met (om , for ). *—, Op
eene loge w .,ze te week gain. * —, V.
a. In den handel verruilen.
Trafficable, adj. bish. HALL , Yerkoopbaar,, Verhatrdelbaar.
Trafficker, s. Koopnian , in.
Tragacanth , s. Dragant , Yr.
AcTragedian, s. TreursAeldichter. *
teur in een treurstel , us.
Treurig
Tragedy, s. Treurspel. *
geval , o.
Tragic, Tragical , adj. (Tragically ,adv.)
Als of Van een treurspel. * , Treurig,
Tragisch.
Tragicalness, s. To eurigheid , yr.
Tragicomedy, s. Blijerndend treurspel,
Tooneelstuk , dat uit y rolijke en treurige
gevallen bestaat, o.
Tragicomical, adj. Tragicomically, adv. )
t vrolijke en treurige gevallen be.,taande , Tragicomi% ch.
to Trail, v. a. Voortslepen , Slepen ; I. )
to — ALONG , Voortslepen ,Na,lepen; 2.)
to — T Rotjo H the streets, Door de s traten slepen. * —, bij jagers , Drijven.
*
, v. n. Nasleten , Slepen.
Trail , s. Sleep, an. * Spoor (van
wild), o.
Trail-board, s. Kamhout, o.
to Train , v. a. Slepen, Naslepen. * ,
Lokken, Aanlokken. *
Opvoeden, Opkweeken. , Oefenen ; I.) to — ON,
Voortslepen , Korttrekken; 2.) to—TO,
a.)Trekken naar, tot ; b.) Lokken naar,
Overhalen tot ; ,.) to— UP , a.) Opvoeden; b.) Opleiden (To virtue, FOR
glory).
Train , s. Lict , Kunstgreep , yr. , flan
loksel , o. *
Staart (van een vogel),
* —, Reeks. * , TrOze , Manier,, y r. * —, Gevolg, o., Stoet, Trein,
rn.; -- of artillery , Artillerij-ti ein , an.
* —, Rid kruid, y r. , Loopend vuur,(orn
eerie mijn te doen springen ,) o.
Trainable, adj. Otgevoed, enz. kunnende
worden.
Trainbands , s. Militie , vr.
Trainbearer, s. Slippendrager, m.
Tra i ned , adj. Met een' sleep , enz.
Trainer , s. die anderen oefent , Drilmeester,,

TRU
Trainoil 5 s. Traan, vr.
Traintackle , s. Achtertalie , vr.
Trainy , adj. GAY , Traanachtig.
to Traipse, v. n. gemeen , enkel van vrouwen , Ronelslenteren, Lanterfanten.
Trait, s. Trek, m.
Traitor, s. Bedrieger, Verrader, M.
Traitorly, adj. SHAKSP., zie Traitorous.
Traitorous, adj. (Traitorously, adv.)
Verraderlijk , Valsch.
Traitorousness, s. Verraderlijkheid, yr.
Traitress, s. Bedriegster, vr.
to Traject, v. Doorwerpen, Doorlaten;
to - THROUGH , Werpen door.
Traject , s. SHAKO., Overvaart, yr.,
Veer, o.
Trajection, s. Doorwerping. * , Overveering. *
Verschieting,Uitschieting.
* Omzetting (van :en woord), vr.
Trajectory, s. Baan (caner star), Loopbaan, yr.
Tralation ,s. Verbloemde uitdrukking, vr.
Tralatitious, adj. (Tralatitiously,, adv.)
Figuurkil e, Verbloemd, OverdragteliTh.
to Tralineate , v. n. Ativiiken; to —FROM,
Alwijken van, Ontvoerd worden aan.
Tralucent, adj. Doorschijnend.
Trammel, s. Strijknet * —, Net, o. *
Spanriem (voor paarden), tn.
to Trammel, v. a. Opvangen, Vangen;
to — UP , Verhinderen, Voorkomen. *—,
Boeijen.
Tramontane, s. Vreemdeling. *—, adj.
Vreemd, Buitenlandsch.
to Tramp, v. a. gemeenz, , Trappen, Treden ; to --DOWN, Nartreden. * v.
n. Te voet reizen ; Tramp ! , Tramp
out!, Pak u wag
Tramp , s. Landlooper,, tn., Landloopster,
yr. * , Bedelaar,, tn., Bedelares , yr.
Tramper, s. zie Tramp.
to Trample, v. a. Met voeten treden ,
Trappen; a.) to — DOWN, a.) Op den
grond trappers; b.) Neértrappen , Vasttrappen ; 2.) to — UNDER one's feet ,
Net voeten treden. * v. n. Trappen,
Trappelen , Tram pen; to — ON, Trappen
op, Trappen, Vertrappen.
Trample, s. Trampen, Trappelen , o.
T rampler, s. Die met voeten treedt,
Tramper, tn.
Tranation, s. weinig gebr., Overzwemming , yr.
Trance, s. Verrukking, yr.
to Trance, v, a., zie to Entrance.
Trained, adj. Verrukt.
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rangram , S. ARBUTHNOT , Zot ding ,
0., Wonderlijke inval, m.,
rannel, s. Pin , yr.
Tranquil, adj. Vreedzaetm, Gerust, Bedaard.
Tranquillity , s. Rust, Gerusthei
yr.
Tranquilly , adv. , zie Tranquil.
to Tranquillize, v. a. Bevredigen, Gerust
makes, Sullen, Bedaren.
Tranquilness, S. , zie Tranquillity.
Trans, een voorvoegsel, dat Over beteekend.
to Transact , v. 2. Onderhandelen over,
Verhasidelen, Behandelen.*
ten , Uitvoeren, Waarnemen. * — 5 v. n.
Onderh sndelen.
Transaction, s. Onderhandeling , yr. *—,
Verdrag, o. * Verrigting, Mande.
ling, yr.
Transactor, s. Onderhandelaar.* —,Verrigter , m.
Transalpine , adj. Ann gene zijde der Al.
pen (van Rome gerekend), Transalpijnsch.
to Transanimate, v. a. Door zielsverhuizing levee geven ann.
Transatimation, s. Zielsverhuizing, yr.
Transatlantic, adj. "fan gene wide van den
Atlanticchen Oceaan gelegen.
to Transcend, v. a. Overklimmen. *
Overtreffey. *— , Te boven komen.*--,
v. n. veroud., Klitnmen ; fig. Alle geloof
to haven gaan.
Transcendence, Transcendenc y , s. Uitmuntendheid, Voortreffelijkheid. * —,
Overdriving, Vergrooting, yr.
Transcendental, adj. Aigeineen. * ,U
U.
muntend,Voortreffelijk,Uitstekend
in de wgsbegeerte, Bovennatuurkundig.
* —, in de wisk. , Onbepaald.
Transcendently , adv. , zie Trancendent.
Transcendentness,s.Uitmuntendheid,Voortreffeiijkheid, yr.
to Transcolate , v. a. Doorzijgen.
to Transcribe , v. a. Afschrtiven , Overschrifven , Kopijeren.
Transcriber, s. Afichrgver, to.
Transcript , s. Afschrift, o.
Transcription, s. Afschrijving, yr. *—,
Alsch, itt , o.
Transcriptively, adv. In afschri ft, Bij
wijze Van afichrift.
to Transcur, v. n. Heen en weir loopen,
Zwerven, Afdwalen.
Transcursion , s,
Loopen buiten zekere grenzen, o.
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Transe, zie Trance.
Transelementation , s. Verandering van
de eene grondstof in de andere ,
Transept, s. Zijvieugel eerier kruiskerk,m.
Transexion, S. BACON, Geslachtsverwisseling, yr.
to Transfer, v. a. Overvoeren , Overmaken , Overdragen. * —, Vervoeren , Verplaatsen ; I.) to — FROM Overbrengen
van ; 2.) to - INTO Overbrengen in;
3.) to To, Overbrengen Haar, tot ;J
4.) to — UPON, Overbrengen op.
Transfer, s. Overmaking , Overdragt, Op •
drags, yr.
Transferable , adj. Overdraagbaar, Over
to dragen.
Transferrer, s. Overdrager, fn.
Transfiguration, s. Gedaanteverwisseling.
* —, Verheerlijking van Christus op den
berg Tabor, yr.
to Transfigure, v. a. De gedaante van ...
veranderen of verwisselen; to — INTO,
Veranderen in. *
Verhe.erlijken.
to Transfix, v. a. Doorboren ; I.) to— TO,
Spicsen oafs ; ) to— WITH Doorboren
of Doorsteken met.
to Transform, v. a. Herscheppen , De gedaante van ... verandereoz ; to — INTO,
Veranderen Aanm. l sj andere sehrijYersvindt men some to in plaats van into.
* —, v. n. Van gedaante verandcren ;
to - TO, Veranderen in.
Transformation, s. Gedaanteverwisseling,
Herschepping, Verandering; ) FROM
a caterpillar TO a butte4ly, Verandering van eene raps in eene kapel ; )
- OF tin INTO gold, Verandering van
tin in goad.
to Transfreight, v. a. veroud., Overschepen.
Transfretation , s. Overscheping t f Oyervoering (ol er zee), yr.
to Transfund, v. a. BAznow, zie to
Transfuse.
to Transfuse, v. a, Overgieten ; I. ) to
Overgieten van of slit
-FROM.INT,
. in ;
) to - To, Overbrengen tot.
Transfusible, Eli. Over to gieten.
Transfusion , s. Overgieting, vr. ; — FROM
•
INTO , Overgieten van of nit
to Transgress, v. a. Overschri,den, Overgoon * —, Overtreden , Schendeil.*,
a. n. Zondigen (door het overtreden der
wet), De wet overtieden.
Transgression, s. Overtredifig (.der wet).'
* , Vorkeerdheid , y r.,
, in.
Transgressional, adj. Overtt cited.

AN
TranTressive,adj. 0 yertredend,Misdadig.
Transgressor, s. Overtreder,
Transient, adj. (Transiently , adv. )Vaor•
bilgaand , Vergankelijk , Kortstondig,
Vlugtig.
Transientness, s. Vergankelifkheid Mugtighei d , vr.
Transilience, Transiliency, s. Oversprinsren (van het eene op het andete). 0.
Transit, s. in de sterrek., Doorgang.
Doorvoer,, m.
Transit-duty „s. .Regt van doorvoer,, 0.
Transition, s. Over gang, in. * —, Ver.
andering , y r. ; ) The — of the weather
FROM hot T O cold, De verandering des
weders van beet tot koud ; - of sexes
INTO one another, Overgang der seksen
in elkander.
Transition-rock, s. Overgangsrots , Yr.
Transitive, adj. Ovefgaand. — , in de
spraakk.,Overgankelifle Ecn' overgang
aanduidende.
Transitorily, adv. , zie Transitory.
Transitoriness, s. Vingiigheid , yr.
Transitory, adj. Vlugtig , Verganke10.
, Verto Translate, v. a. Vervoet en. *
plaatsen. * — Overbrengen, Overvoeren. * —, Veranderen.* , 0 l'C zetten,
Vertalen. * rerklaren ; I.) to —
FROM, a.).elfnemen van , Ontnemen ; P.
to - a bishop FROM a poor bishopric TO
a better, Een bisschop nit een slecht bisdom //oar een beter verplaatsen ; c.) to
INTO another, Van
—FROMonelagu
de eene teal in de andere overzetten
overbrergen , y ertalen ; a.) to - INT° ,
a.) Overbrengen of Ovefplaatsen in; b.)
Vertalen in; c. ) Veranderen ; (0
- TO, Overbrengen near; 4.) to UPON , Overbrengen op, naar, Voeren
op, naar.
Translation, s. Lervoering ,Verplaatsing.
Vertaling, y r, ;— FROM . INT o.
*
, cnz. van of
TO, UPON,
flit . its, tot, naar, op.
Translative, adj. Overgevomen.
Translator, s. ertaier,, vr.
Translatory, adj. Oreadragentl.
Translatress,
Vertaalster,Overzetsrer, vr,
Translocation, s. Verpleratsing , yr.
Translucency, s. DoorschUnendheid , yr.
Translucent, Translncid, adj. Doorschijneed.
Transmarine, adj. Overzeeseh.
to Transinew,, v. IA. SPeNSER, zie to
Transmute.

TRANS
Transmigrant , adj. Uitt: ekkend , Verhuizend.
to Transmigrate, v. n. Uittrekken , Verhuizen ; to — FROM one body INTO another, Van het eene ligchaam in het andere overgaan.
Transmigration, s. Uittrekking , Verhui
zing, vr.; The of the Jews INTO Babylon, De uittogt der Joden,naar Babyldn.
*_, Zielsverhuizing , yr.
Transmigrator, s. Landverhuizer,, m.
Transmissibility, s.0 vermaakbaarbeid, vr.
Transmissible, adj., zie Transmissible.
Transmission, s. Overzending, vr.; INTO , THROUGH, TO, Overmaking of
Overzending naa r , door, naar.
Transmissive, adj. Overgezonden , Overgeleverd.
to Transmit, v. s. Overzendett Overmaken ; to - FROM To, Overzenden,
Overmaken of Overleveren van ... aan.
Transmittal, s. SWIFT zie Transmission.
Transmitter, s. Overzender,, no.
Transmissible, adj. Orerzendbaar,, OverrnaakAaar,, Orerieverbaar.
Transmutable, adj. Veranderbaar;— twro,
Te verando en lb.
Ti ansinutably, adv. Met het vermogen om
veranderd te kunnen worden.
Transmutation s. Voandering , vr ; INTO , Verandet ing in.
to Transmute, v. a. Perandcren ; to INTO , Vera:do-en in.
Transmuter,, s. Veranderaar, tn.
Transom, s. Bovenstuk van een deurko* , scheepsw.,
, o., Bovend,
Hekbalk ; oak
, on. ; — of a guncarriage, Kalf van een roopaard, o. *
Dwarshout aan eenen gratrelboog , o.
Transom-bolt, s. Bout door het .kalfbij
een roopaard, Verbindingsbout ,
Transom-knee, s. Kyrie ter vet eeniging
der worpen met de zijden van het schip, vr.
Transparency, s, Dootschijnendheid , yr.
Transparent, adj. (Transparently, adv.)
Doorscbijnend.
Transparentness, s., air Transparency.
to Transpass, v: a, Orel gaan„ *
Voorbil gaan.
Transpicious, adj. MILTON , Doors.c14:tend , Doorzigtig.
ro Transpierce, v. a. Doorboren.
Transpirable, adj. Dat uitdampen kan.
Transpiration, s. Doorwaseming , yr.
to Transpire, v. a. Doorwasemen. * —,
v. n. Donrwasemen ; fig. UitleLken, /Ian
den dag konien.
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to Transplace , v. a. Verplantsen, Verleggen ; to — FROM ... TO , Verplaatsen
naar.
van of uit
to Transplant , v. a. Verplanten. ,
Verplaatsen. * , Venviideren ; to FROM or OUT OF .. INTO, TO, Overplanten van of nit ...in , naar.
Transplantation , s. Verplanting. * ,
Verplaatsing , Overbrenging , vr. ; The
— of Ulyses TO Sparta , De verplaatsing
van Ulysses naar Sparta.
Transplanter, s. Verplanter , Overplanter , m.
Transplendency, s. Ongemeone glans ,
Transplendent , adj. (Transpiendently,,
adv.) Hoogst schitterend.
to Transport, v. a. Transporteren , Ver.
voeren , Verzetten ; Faith transp.rt s
mountains, Het geloof verzet bergen. *
In ballingschap wegvoeren. * —, Tot ballingschap veroordeelen. * —, Vet voeren,
Verrukken , Opgetogen maken ; I. )1. 0 FROM Overvoeren van ; 2. ) to — OVER
a river, Over eene rivier voeren ; 3. )
to — WITH, Vervoeren met.
Transport, s. Transport, o. , Vervoering,
y r. * Transportschip, o. ; fig. Yet-veering , Verrukking , yr.
Transportable , adj. Vervoerbaar.
Transportance , s. Verroo ing , ilf.
, Ver.
Transportation , s. Vervoering. *
banning. * — , Vervoet ing , Verrukking , yr.
Transport-board , s. Conn:issie der transp orten, yr.
Transported, adj. (Transportcdly,, adv.)
Ve r ru t .
Transportedness,s. Verruktheid, Verrukking , yr.
Transporter, s. Overbrenger.*—, Transporteur,„ m.
Transporting, adj. Verrukkelijk.
Transportment, s. B. and FL. zie Traneportation.
Transposal, s. Verplaatcing , or.
to Transpose, v. a. Verplaatcen ; to —
one FROM earth TO heaven, Iemand van
de aarde naar den hentel verplaatsen.
Transposition, s. Verplaatsing , yr.
Transpositional, adj. De verplaatsing betrefende.
Transpositive,adj.In ofDoor verplaatsing.
to Transshape , v. a. SHAKSP. Ve randeren.
to Transship, v. a. Overschepen of ver.
scitepen (van het eene vaartuig in let
andere), Overladen.
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to Transubstantiate, v. a. Verzelfitandigen.
Transubstantiation, s. Verzelfstandiging,
(de verandering van het brood en den
Ivijn in het vleesch en blood van Christus ,) Treznssubstantiatie, yr.
Transubstanttator, s, Voorstander ofVerdediger van de leer der transsubstantiatie , m.
Transudation, s. Doorzweeting , yr.
Transudatory, adj. Doorzweetend.
to Transude, v. n. Doorzweeten; to THROUGH , Door ... been zweeten.
to Transume , v. a. Overnemen.
Transumpt, s. /I/Schrift (van eon docuenent), o.
Transumption , s. Overneming, yr.
Transvection , s. Overvoering, yr.
Transversal, adj. (Transversally, adv.)
(keeren.
Dwars.
to Transverse, v. a Veranderen, OmTransverse , auj. Dwars. *— , s. Lange
as eener ellips, yr.
Transversely, adv. Overdwars.
Tranter,, s. plaats., Vischkramer, m.
Trap, s. Val, y r., Strik, m.; fig. List,
Laag, Hinderlaag, yr. * —, zeker balspel.
to Trap, v. a. Vangen, Betrappen.
Trap, adj. van zekere steensoorten , Trapvormig; — rock, of: —, s. Trap, o.;
— tuff, Trapan f, in.
to Trap, v. a. Met trappings versieren.
* —, Versieren, Tooijen.
Trap, s. meestal Traps, pl.boert., Beste
pak , o., Beste kleederen, o. meerv.
to Trapan, v. a. Vangen, Strikken.
Trapan, s. Val, y r., Strik, in.
Trapanner,, s. Strikker ; fig. Verleider,m.
Trapbat, s., zie Trapscick.
Tra p door, s. Valdeur, yr.
to Trape, v. n. van vrouwen , Lanterfanten , Ronddrentelen , zie to Traipse.
Trapes, s. Lantertantster,, yr.
Trapezian , adj. Met de zijden nit trapeziums bestaande, die tusschen de gronel.
vlakken liggen.
Tr a pezium, s. , in de meetk., Ongelijke
vterz‘sdige figunr, y r., Trapezium, o.
Trapezoid , s. figuur als een tropezium,
Trapezoide , yr.
Trapezoidal, adj. De gedaante eenerjrapezoide hebbende.
Trappings, s. pl. Sieraad, o., Versiersels , o. meerv., Zadeieooi; fig. Nietige
opcchik of tool, in.
Trapp-lus, adj. Van den aard van trap ,
zie Trap , adj.

TR AP
Trapstick , s. Stok, Derr den bal te slaan, tn.
to Trash , v. a. Snoeljen. * —, Ondeldrukken, Vernederen. *--, Terug honden.
Trash, s. Affnoeisel, .ifschroapsel , 0.,
Afval , m., Uit3chot. *--, Ongepast wedsel, (b. v. on4pe y ruchten , enz.,) o.
* —, Onwaardige zaak , vr„ Tuig, 0.,
Prul , yr. * —, SHAKir., Onwaardige
persoon, Ellesedige vert , m. * —, Belemmering , yr., Beletsel , o. (Ellendig.
Thrashy,, adj. Van geene waarde, Slecht,
Trass , s. Tras, Cement , o.
Traulism, s. Stameren, Stotteren , o.
Traumatic, adj. Genezend. *—,Heelend.
* —, s. Heelmiddel , 0.
to Travail, v. n. Werken, Arbeiden,
Slooven, Wroeten, Wutmen ; AO - IN
one's good, Ten nutte van iemand werkzaam wezen. * —, In barensnood zijn.
* —, v. a. ongebruik., Vermoeoien, Af.matten.
Travail, s: Werk , o., ilrbeid , m., Zwoegen , o., Vermoeijing , yr. *— , Barens.
flood, ns.
Trave , s. Balk. * —, Iloeftal, tn.
to Travel , v. n. Reizen ; I.) to-FROM,
Reizen van (... naar,, To); 2.) to
—al
OVER France, Geheel Frankrijle doorreizen ; 3.) to —TO , a.) Reizen naar;
b.) Reizen om te. * --, Arbeiden. *--,
V. a. Bereizen. * — , SPENSER , Does;
reizen, Noodzaken ow te reizen ; And
they shall not be travelled FORTH of
their own franchises, En zij zullen nit
hunne eigene vtVheden niet verdreven
worden.
Travel, s. Reis, y r. * —, pl. Travels,
Reizen, I Reisbeschtijving, y r. ',leery.
Aautn. Zie ten aanzien van andere beteekenissen Travail.
Travelled, adj. Bereisd.
Traveller, s. Reiziger. * —, scheepsw.,
Beugel van den kluiver, Leider,, tn.
Traveltainted, adj. Vermoeid van het
reizen.
Travers, adv. etc. SHAKSP., zie T,.averse.
Traverse, adv. Dwars. *—, prep. Dwars
door. * —, adj. Dwars liggende. * —,
s. Dwarsschot, o.. Dwarsbalk, In., Dwarsstuk , illiddel3chot . e. * —, Wederwaareligheid, Tegenheid. * — , in regten ,
Tegenwerping, y r. * —, in de krijgck.,
Dwarswal , in. * — , in de wapenk.,
Dwarsstree,o , y r. * — , in de zeevaart,
Schuine koers , KoPpeikoers , m.
to Traverse , v. a. Then kruicen, Dwars
leggen. * —, Tegen zijn, Tegenwerkcn.

TR. AV
*— , bij reg ygel., Wederleggen, Eene
tegenwerping waken. * , Dooe kruisen,
Doorloopen. * — , Beschouwen, Onderzoeken. * scheepsw., zie to Brace ( a
yard) aft. *— , v. n. in het schermen,
enz., Traverseren.
Traverse-board s. , zie Traverse-table.
Traverse-horse, s. scheepsw., Overloop
van den bezaansschoot, m.
Traverse-:able , s. scheepsw., Koppelkompas , o.
Traveste'd, adj. veroud., zie Travesty.
Travesty, adj. 'Op eene belagchelijkewsjze
veranderd, Belagthelijk gemaakt , Ge
':parodiderd Getravesteerd. * s. Travestie, Parodie, vr.
to Travesty , v. a. Belagchelijk waken.
In een belagchelik kleed voorstellen,
Travesteren, Parodiiren.
Travis, s. Hoefital , Noodstal , tn.
Tray, s. Houten bak, Vleeschbak , Visch-_
bak , Kalkbak, m.* Blad, Blaadje,
Presenteerblad, o.
Trayman , s. Opperman, m.
Traytrip , s. een dobbelspel.
Treacher, s. B. & FL., Verrader,
Treacherous, adj. (Treacherously, adv.)
Ferraderlijk, Trouweloos,Ongetrouw.
Treacherousness, s. Verraderlajlcheid, vr.
Treachery, s. Verraad, o., Verraderij,
Yr., Bedrog, o., Ontrouw, yr.
Treachetour, Treachour, s., zie Treacherl
Treacle , s. Siroop, Stroop , Keukenzie Theriac.
stroop , y r. *
Treacle-mustard, s. Schildkruid, o.
Treacle-water, s. Stroopwater, o.t
to Tread, irr. v. n. Treden. * —, Trampen, Stampvoeten. * — , van vogelen,
Treden ; I.) to — IN the footsteps of
one, Iemands voetstappen drukken; 2.)
to — INWARD, De ,,voeten naar binnen
zetten; 3.) to - ON, Treden op ; 4.)
to - OUTWARD , De voeten near buiten
zetten; 5.) to-UPON, a.) Treden op;
b.) Met voeten treden. * — 5 v. a. Be, Treden, Met de voeten
treden. *
, Treden, Trappen. *
persen. *
Treden , Mot de voeten in beweging
be engen. * —, van vogelen ,Treden (ter
beyruchting); a.) to —DOwN, a.) Neil-trapien; to -DOWN one's shoes AT the
heels, De schoenen van achteren neertrappen ; b.) Vertrappen ; 3.) to-OUT,
a.) Uittreden, (d. a. al tredende nit
lets brengen); b.) Uittreden, Al trederide uitdooven,
Tread , s. Trede, yr., Step.
Veer-
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Hanentred ,
step, m., Spoor, o. *
(in het of ,) en.
Treader, s. Treder,, m.
Treadle , s. Trede (van eenig werktuig),
y r. * , Hanentred (in een ei), m.
Treadmill ,s. Treérnolen , m.
uce.
Treague , s. veroud., zie
Treason , s. Verraad , o.; igh—, Hoog
verraad, o, Maj es teits chennis , vr.;
Petit—, Petty — , Klein verraad,
(wanneer eon knecht zijn' wester, eon
man zree vrouw, enz, yertnoordt,) o.
Treasonable, adj. Verrader10.
Treasonably, adv. Verraderlijk,Op eene
verraderlijke wilze.
Treason-monger, s. Verrader, na.
Treasonous, adj. veroud., zie Treasonable.

Treasure, s. Schat,
to Treasure, v. a. Verzamelen; to—Up
Verzamelen, Opstapelen.
Treasurehouse, s. Schatkamer, yr.
Treasurer, s. Schatmeester, m.
Treasureship , s. Schatmeesterschap ,
Ambt van schatmeester, o.
Treasuress, s. Schatbewaarster, yr.
Treasuretrove, s. Gevonden schat, m.
Treasury, s. Schatkamer, Schatkist, yr.
-, SHAKSP., Schat , m.
to Treat, v. a. Onderhandelen over ...,
Schikken. * — , Behandelen , Oyer ...
handelen. Behandelen, Handelen
met. * — , Onthalen. *—, v. n. Handelen. * — , Onderhandelen. *
Tot
eene schikking komen. * Onthalen;
a.) to — OF,‘ Handelen over. Aanm.
Soms vindt men on in pleats van of;
2.) to—WITH, Handelen met (iemand
over, one ABOUT).
Treat, s. Onthaal, o.
Treatable, adj. MILTON, Handelbaar,
Dragelijk.
Treater, s. Behanelelaar. *
Onthaler, tn.
Treating-house, s. Eethuis, o.
Treatise, s. Verhandeling , yr.
Treatizer, s. veroud., Schrijver eener
verhandeling, Verhandelaar,, m.
Treatment, s. Behandeling, vr. *
Onthaal, o.
Treaty, s. Onderhandeling, yr. *—, Verdrag , o., Overeenkomst, y r. Verzoek , o. * —, zie Treatise.
Treble, adj. Drievoudig.
to Treble , v. a. & n. Verdrievondigera.
Treble, s. Bovenstem, yr., Distant, en.
*— Fausset. * —, Kleine kick, yr.
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* —, Sclielle tools, in., Scherp geluid, o.1 Tremendously, adv. Sehrikkelijk.
(Yr.
* —, adj. van gel:I:den , Scher p, Schel. Tremendousness, s. Verschrikkeliikheid,
Treble-hoboe , s. Discanthobo , yr. Tremolite , s. een mineraal, Tremoliet, tn.
Trebleness, 5`. Scherpheid , Schelheid,vr. Tremor , s. Beving. * — , Trillende beTreble-viol , s. zeker zessnarig speeltuig, weging , yr.
vroeger in gebruik , DiFcantviool, y r. Tremulous, adj. Be yend. * —, Ti illend.
Trebty , adv. Drieyoudig.
* —, Vreesachtig , Bev, eesd.
Treddle , s. *Schapenkeutel , m. Aanm. Tremulously, ads. Bey end.*—,Siddes end.
Het enkely . koznt zelden voor.
Tremulousness , s. Trilling , yr.
Treddle , S. , zie het betere Treadle.
Tren , s. AINiWORTH , flarpoen, In.
Tree , s. Boom , m.
to Trench , v. a. Snijden, * — ,Graren,
l'ee-aloe , s. Boomala , yr.
Opgraven ; to — ABOUT , Net eene sloot
Tree-bee:le , s. Meikey er,, in.
omgeyen. * — , V. 11., als : to - ON,
Tree-box , s. Boksboom , m.
UPON, Aanranden , Zantasten , BenaTree-cabbage , s, Boomkool , yr.
deelen, Inbreuk makers op. * — , Blet
Tree-candy-tuft , s. Altijd groene schelp- loopgraven of schansen yersterken.
bloom, Yr.
Oir- Trench, s. G , ails:, Sloot. *—,Loopgrave,
Tree ceiadine , s. Struikachage bockonia, Loopgraaf * —, Schans,yr.
Tree -crceper , s. Boomkruipes , tn.
Trenchant, adj. Snijdend, Scher's.
Tree-fa!cou , s. Boomvalk , m.
TrencLer, s. Houten talelbord , o. * —,
Tree-frog , s. Boom y orsch, Loofvorsch , Tafel , y r. * —, Tafelvermaak , o. *—,
Greene kikvorsch , no.
Spiizen , yr. meerv.
Tree-germander, S. Boom-marterkruid, o. Trenchercap , s. Vierkante moots der stuTree-goose , s. Boomgans , yr.
denten to Oxford en Cambridge, yr.
Tree-house!eek , s. Boomachtig huislook,o. Trencherily,, s. Titaschuimer, no.
Tree-ivy , s. K;iniop, Elloor , o.
Trencherfriend , zie Trenchermate.,
Tree-kickey-beau, s. Pronkboon , yr.
Trencherman, s. Kok. ' — , Eter, m.
Tree-louse , s. Bnomluis , Bladluis , y r.
Trenchermate , s. Dicchgenoot
o , in.
Tree-mall w, s. Boommalra, y r.
Trenchersquire , zie Trsncher lly.
Tree-medic, s. Boomaiitige 3Iakkekla- to Trend, v. n. Gaan , Zich uitstrekken,
ver, yr.
Loopen ; to — TO , a.) Zich vitsts ekken
Tree-moss , s. Boommos, o.
naar ; b.) scheepsw., Met alle zeilen sicTreen , s. ph, zie Tree. *--- adj. CAMB- yenen naar.
DEN, Houten
Trending , s. Rigting , yr.
Tree-nail, s. _Houten nagel (in de bui ten- Treadle, s. Rol, y r. Aanm. Het woos d
Judd van ten schip),
is verbastesd in Trundle.
Tree-oyster , s. Bogrnoester,, yr.
Trental, s. ?,o zielmhsen.
Tree-primrose, s. Gele lysimachie, y r.
Trepan, a. Trepaan , vi., Schedelboor,vr.
Tree-sage, s. Bs eedbladige sal ie , yr.
to Trepan, v. a. Ts epaneren.
Tree-sorrel , s. Zuringboom, ni.
Trepanner, s. Trepaneerder,, tn. Aanm.
Tree-sparrow , s. Boommusch , vs..
Men yerwarre het niit met Trapauner.
Tree-trefoil, a. Bonnikamperfoelle , y r.
Trephine , s. Kleine t, coatis:, an.
Tree-wormwood, s. 2-1"scmboom , in.
to Trephine, a. a. Met de kleine boor
Trefoil, s. Drieblad , o.. Klaver,, yr.
trepanes en.
Treillage, s. Latwerk , o.
Trepidation, s. Bering, Siddering. * —,
Trellis, s. Tralieweik, o.
Vrees , Ontsteltenic, vr., Schrik, is%
Trellised, adj. Getralted, Van traliewerk to Trespass , v. n • Zondigen, Zich to 1,niy oor2ien. ten van; I.) to — AGAINST , Zondigen
to Tremble , v. n. Beven. * —, Wagge- tegen ; 2.) to - ON, UPON, thertreden;
len. * — , Trillen ; I.) to - AT , Bevel: to - UPON a law, Eene wet overrreden;
kl; 2.) to — all OVER, Over het gan- to — on another's ground,
rens and,
sche ligchaam beren; 3 ) to — ivy' is fear, regt of gebied it eden ; to — UPON ore,
cold, Beret: van rim , koude.
to — UPON one's patience, Iemand, geTrembler,, s. Die beef:, waggelt.
duld vermoeffen.
Trembling, s. Ba ying, Yr., Beres:, o.
Trespass, s. Zonde , Overtreding. * — ,
Tremblingly, adv. Bevend.
( tend.
1r:break:flaking op cans antics s regt ,
Tremenlons, adj. Veischriki .c11:17,7, Onizet- yr.
M.

•
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Trespasser, s. Zondaar,, Over treder.
Benadeeler, tn.
Tress, s. Lok ,
yr.
Tressed, adj. Gekruld.
Tressel, s., zie Trestle.
Trestle, s. Schraag yr. *
, Tafelstel , o.
(tn.
Tressure, s. in de wapenk., Zoom, Rand,
Tret, s. Tarra , yr., Overwigt (van 4
pond op de honderd, welke groothande1aars aan winkeliers toestaan), o.
Trething, s. veroud., Belasting, Schatting, yr.
Trevet, s. Driebeen , o., Drievoet, m.
Zie Trivet.
Trey, s. Due (in het kaartspel), yr.
Triable, adj. Beproefbaar. s —, Verhoorbaar. Zie to Try.
Triad, s. Drietal , o., Tilts , yr.
Trial, s. Onderzoek , o. *—, Proef.*—,
Ervaring , Ondervinding yr. *—, Ver.
hoer, o. * —, Verzoeking , Beproeving,
vr.; a.) to Make a — OF, Beeroeven
Eene proof nemen met ; 2.) toMake a—
UPON one, Eene proef met iemand
nemen.
Triality, s., zie het weer gebruikelijke
Triad.
Trialogue, s. Gesprek , o., of Zamenspraak tusschen drie personen , Driespraak ,
Triander, s. Driemannige plant, yr.
,Triangle, s. Driehoek , m.
Triangled, adj., zie Triangular.
Triangular , adj. Driehoekig.
Triangularly , adv. Driehoekig, In de ge(yr.
daante van een' driehoek.
Triaray, s. kegering van drie personen,
Triarian , adj. COWLEY , De derde plaats
bekleedende.
Tribe , s. Seam, m., Geslacht , o. *
,
Klasse , Famine vr.
to Tribe, v. a. 'In klassen of families;
verdeelen.
Tribiet , s. Goudsmids werktuig om ringen to makes, o.
Tribometer, s. Wrijvingmeter,, tn.
Tribrach , s. een versvoet van drie korte
iettergrepen Tribrachy,
() Liu) in.
Tribulation, s. Yloeijelija eid , yr., Per, driet , o., Wederwaardigheid, Vern'.
ging , yr.
Tribunal, s. Regterstoel , m. *—, Regtbank , vi.
Tribunary, adj., zie Tribunitious.
Tribune, s. in de Rom. geschieden., Gemeensman. * , Overste van een leg!.
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oen , m. * , in Frankr. in de kamer

der afgevaardigden Sp; eekges toe ;:e, o.,
Tribune, yr.
Tribunitial, adj. Betrekkelijk eenen gemeensman of overste van een legieen.
Tribunitious, adj., zie het meer gebruik.
Tribunitial.
Tributary , adj. Cijnsbaar,, Schatpligtig.
- TO , C&nsbaar of Schatpligtig aan.
* —, Onderworpen. *—, Ells eerie schatting betaald. *
s. Cijnsbare
Cijnsbare mogendheid , yr.
Tribute , s. Schatting, y r., Tol ,
to Tribute, v. a. 16 5 4
schatting betalen.
Trice, s. Oogenblik, tn.; Ina —, In een
oogenblik, In een due tellens.
Tricennarious , adj., zie het nicer gebruik
Tricennial.
Tricenniai , adj. Dertigtallig.
Trichotomy, s. Verdeeling in drieen, vr.
Trick , s. List, yr., Strode, m. *
,
Kunstgreep. * — , Poets, Grap ,
tern, y r.; to Put a — UPON one , Ie•
?nand eene poets spelen. * --, Trek (in
het kaartspel)
* — , Vlecht
(haar), yr.
t3 Trick, v. a. Eene poets spelen, Foppen , Bcdriegen. * , Versiet en, Toolfen, Kleeden ; I.) to — UP , Optooijen,
Opsmukken Oesieren , OPpronken ; 2. )
to — WITH, Tooijen of Kieeden met. *—,
in de wapenk., Teekenen Net stippen
aanwilzen. * , Ontwerpen. *— , v. n.
Van bedrog ?even.
Tricker, s., zie Trickster. * —, aan een
geweer,, Trekker, m. , zie Trigger.
Trickery, s. Kunstgreep, y r. * , Optoot:fen , o.
Tricking, s. Sieraad. *
, Onoverp.
*
Bedreg, o.
Trickish, adj. Listig , Vol streken , Bedriegelijk.
to Trickle, v. n, Druipen Droppelen
Biggelen. *—, Zacht vloeijen , Zijpe•
lens; a.) to —DOWN , a.) Nederdroppelen ; b.) Droppelen, Biggelen of Roller;
langs; 2.) to — FROM, a.) Droppelen
of Rollen van , nit ; b.) Vleeiten ran.
Trickling, s. Droppelen *—, Zijpelen,o.
Tricktnent, s. veroud., Versiering, yr.
Trickster, s. Afzetter, Bedrieger,
Tricksy, adj. SHAKSP., van liefko.zing,
Lief, Aardig.
Tricktrack, 'zie Trictrac,
Trictiuiary, adj. Van bet nederliggen aan
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Triclinium, s. Bed voor drie porsonen, o.
Tricolour, s. Driekleurige vlag, yr.
Tricornigerous, adj Drtehoornig.
Tricorporal, • adj. Drie ligcharnen hebbende.
Trictrac, s. Tiktak , o.
Tricuspidate, adj. in de plantkunde, Drie.
puntig.
Tridactylous, adj. Met drie teenen of
toonen.
Trifle, adj. van een paard, Snel.
Trident , s. Drietand (van Neptunus), m.
Tridentate, adj. Drietandig.
Tridiapason , s. Drie oktaven,vr.meerv.
Trilling, s. in Yorkshire , Derde deel van
eene provincie , o., zie Riding.
Tridodecahtdral, adj. Met drie rijen van
twaalf vlakken in ieder.
Triduan, adj. Driedaagsch. —,Om den
derden dag.
Om het
Triennial, adj. Driejarig. * —,
dera'e jaar, Driejaarliiksch.
Triennially, adv. Om de drie jaar,Eens
in drie jaar.
Verhoorder.
Trier, s. Proefnemer.
Onderzoeker, 772.
*
Trierarch, s. Bevelhebber van een
reme. *—, in het oude4thene, Ieviand
die voor cigene rekening schepen mast
bouwen , Seheepsbouwer voor eigene rekening ,
Trieterical, zie Triennial.
to Trifallow, v. a. Driebraken, zie to
Thrifallow.
Trifarious, adj. Drievoudig.
Trifid, adj. In drie deelen gespleten.
Trifistulary, adj. Met drie buizen of
pafpen.
to Trifle, v. n. Beuzelen. * — ,Spotten ,
Den gek. sche pen. , Zich met nietig
vermaak bezig liouden. * —, Van geene
waarde zijn; I.) to —ABOUT nothing,
Zich met eene beuzelit;g vermaken; 2.)
to - AWAY one's time , ZiJn' tijd verheuzelen; 3.) to— WITH, a.) Beuzelen
net; b.) Spotten met, Voor den gek hotsden, Den gek steken met. "—, v. a.
SHAKSP., Tot eene betrzeling makers.
Trifle, s. Benzeling , vr.
PoetsenmaTrifler, s. Beuzelaar.
ker,, m.
Trifling, adj. Benzelachtig , Nietig, Zender gewigt. * s. Gebeuzel, Brazelen , o.
Triflingly, adv., zie Trifling, adj.
Triflorous, adj. Driebhemig.
Trifoliate, adj. Driebla.rlig.
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Trifoly , s., zie Sweetcrefoil.
Triform , adj. Drievormig , Van dricerlei geflaante.
to Trig, v. a. Vullen, Stoppen. *
.
Stremmen, Sterren.
Trig, adj. Vol, Gevuid. * —, Net, Prot.er
Trigamy,s. Driemaal trouwen. *—, Dl ievouaig huwelijk , (wanneer een man drie
vrouwen of eerie vrouw drie mannen to
geligk beeft,) o.
Trig g er , s. Spanketting (om een rad to
sperren), yr. Trekker (van eery geweer),
Trigintals, s. pl., zie Trental.
Triglyph, s. Drievoudige groefop de Dorische zuiten, vr.
Trigon, s. in de sterrewigchel., Driehoek,
Trigocal, adj. Driehoekig.
Trigonometrical, adj. ( Trigonometrically , adv.) Betrekk4k de driehoeksmering , Trigonometrisch.
Trigonometry , s. Driehoekstneting, yr.
Trigraph, s. figuur van dole letters voor
einen klonk, b. v. eau in beau.
Trigyn, s. Driewijvige plant, yr.
Trihedral, adj. Met drie, gel/ike zijpen.
Trihedron, s. Figutir met dric gelijkezifden, yr.
Trijugous, adj. Met drie pares.
Trilateral, adj. Driezlidig.
Triliteral, adj. Van drie letters.
Trill, s. Tremblering , y r.,
iller,Tremblant , tn.
to Trill , v. a. Met eene bevende stem
zingen , Met een' triller zingen ofspelen.
*—, veroud., Dun Seven of trilled.
* — , v. n. Trembleringen tnaken , Met
eene bevende stem zingers, Met een'
spelen. * — , Dromelen, Zijpelen ;
to — DOWN , Nederdroppelen.
Trillion, s. Miliioen van de derde m(Igt,
Trilliocn, o.
Trilobate, adj. Drickwabbig.
Trilocular , adj. Met die zaadhuisjes.
Triluminar, Triluminous, adj. Met drie
lich ten.
to Trim, v. a. Klaar makes, Gereed maken. * — , Opschikken ; Opsie;-en , Ter.
sieren. *
, Scheren, Besnilden.
In evenwigt brengen; 1.) to - am ,
laten; 2 ) to — OFF , 4; semen, Wegnemen , Snoefien; 3.) to - UP, Opsieren. * —, v. n. Den mantel . naar den
Find hangen, Het met beide partfien
houden.
Trim , adj. Net, Proper,,Opgedrild. *—,
Vcrs;e;,ing, yr.
s. Opschik,
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Trimeter, s. Vers van (over het algemeen)
twee jamben, o.
Trimly, adv., zie Trim, adj.
Trimmer, a. Die of Dat versiert. * —
Dretedier, Weérhaan , m. * , Hetgene
ter bevordering der gelijkheid btygevoegd
-wordt.
Trimming, s. Versiering, yr., Sieraad,
o., Opschik , tn.
Trimness, s. Netheid, Sierlükheid, vr.
i
Trinal,, adj.
Trine, adj., zie Trinal. * —, s. in de
sterrewigch., Stand der planeten, Ian
graden van elkander.,(een zeer gewigtig
teeken ,) m.
to Trine, v. a. In zoodanzgen stand
plaatsen.
Trinervate , adj. Drieribbig.
Tringle , s. Kranslist, yr.
Trinitarian , adj. Van de driegenheid.*—,
s. Voorstander van de drieüenheid. *--,
Iemand van cone dusgenoemde monnikenorde , Drieeenigheidsbroeder,,
Trinity, "s. Drieienheid , vr.
Trinket , s. Opschik, m., Kostbaarheid,
vr. * —, Speelgoed. * —, Bramzeil , o.
Trinomial , adj. Uit drie ledenbeftaande.
* s. Wortel, die nit drie laden be.
scant,
Trio , s. in de toonk., Trio, tn.
Triobolar, Tribbolary,, adj. Ter,waarde
van drie obolussen ; fig. Gering, Slecht.
Trioctahedral, adj. Drie rifen elk van
acht vlakken vertoonende.
Trioctile , s. in de sterrew., Stand der
planeten drie achtste eons cirkels van
elkander, m.
Trior, s. Regter. Beslisser,
to Trip, fv.
Een been ligten, Doen
vallen, Den veer ligten. * , Ontdekken , Pangen ; a.) to one BEHIND,
Iemand van achteren den voet ligten; 2.)
to — one UP Iemand doen vallen.* —,
v. n. Vallen, Struikelen. * — , Huppelen, Trippelen. — , Rene kleine reis
of Een uitstaije doen ; I.) 10-ALONG ,
a.) Voortdribbelen ; b.) Dribbelen over,
langs; 2.) to — UP, Naar boven drib.
belen.
Trip, s. Slag, Stoot, om iemand to doen
vallen, * , Struikeling, y r. *—,
Reisje , Uitstapje , o.
Tripartite, adj. ,Drieledig, Drievoudig,
Tussclaen drie personen. (yr.
Tripartition, s. Verdeeling tusschendrie.
Tripe, S. Ingewanden o. meaty. *—, in
scherts , Bunk, m.
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Tripedal, adj. Drievoetig.
Tripebouse , s. Pensmarkt, yr.
Tripemarket, s. Pensmarkt, yr.
Tripersonal , adj. Uit drie personen bes taande.
Tripetalous, adj. Net drie bleembladen.
Tripe-visaged, adj. Een schurkengeztgt
hebliende.
Tripbane , s., zie Spochimene.
Tr:phthong , s. in de spraakk., Drieklank.
Triphthongal , adj. Van eels' drieklank.
Triphyllous, adj. Drtebladig.
Triple, adj. Drievoudig ; — time, Trippatnaat, yr. * — , brie maal herhaald.
to Triple , v. a. Verdrieyoudigen.
—,
Triplet , s. Drie van lone soars.
Drie verzen met het zelfde rifmwoord,
Triplet. * — , drie noten gezengen of
gespeeld in de maat van twee, Triplet,o.
Triplicate, adj. Drievoudig.
Triplication, s. Verdrievoudiging, yr.
Triplicity, s. Drievoudigheid , yr.
Triply,
adv. Drievoudig.
T
Tripmaciam, s. Bluurpeper, yr.
Tripod , s. Drievoet , (bijz. die ,lvaarop
de ptiesteres van Apollo hare oraAels
gaf,) 711.
Tripoly, s. Tripel, Tripelsteen, in.
Tripos , s. B. JONSON , DRYDEN , zie
Tripod.
Tripper , s. Struikelaar. * —, Dribbelaar,, in.
Tripping, adj. Ting, Trippelend. * — ,
s. Trippeldans , tn.
Trippingly, adv., zie Tripping, adj.
Triptote , s. Woord , dat slechts in drie
naamvallen gebruikt words, o.
Tripudiary,, adj. Dansend , Al dansende
verrigt wordende.
to Tripudiate, v. n. ongebr., Dansen.
Tripudiation , s. Dane en o.
Tripyransid, s. Spaath met driezijdige
piramiden, o.
Triquecro•:,s, adj. Driezijdig.
Triradiated, adj. Driesttalig. (yr.
Trireme, s. Galei met drie roeibanken,
Trirboniboidal, adj. Den norm van drie
ruiten (zie Rhomb) hebbende.
Trisagion , s. een lof zang , Driemaalhei7ir
gi. ,
w
Tse
v. a. scheepsw., Optrekken,
Ophijschen.
to Trisect, v. a. In drie gelijke deelen
verdeelen.
Trisection, s. Verdeeling in drie geliike
lee/en , y r. (len, o.
Trispast, s. Hilschtuig met drie katrol-
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Trispermous, adj. Driezadiff.
to Troat , v. n. Schreettwen , als een hert
Trist , adj. FAIRFAX , zie Tristful,
in den bronstifd.
Tristful , adj. SHAKSP. , Treurig.
Trocar , s. werktuig der wondheelers, em
het water of to tappen,enz.,Trocar,in.
Trisulc , s. Driepune ig diug, 0.
Trisulcate , adj. Drietakkig , Drietandig. Trochaic , adj. Uit trochein bestaande.
Trisyllabic , Trisyllabical , adj. Drielet- * — 5 s. Trochaisch vers, o.
tergrepig.
Trochanter,, s. Draaispier,, y r., ookRotaTrisyllable , s. Drielettergrepigwoord , o.
tor major en Rotator minor genoemd.
Trite , adj. Gemeen,Oud, Versleten, 4f- Troche , s. veroud. , in de geneesk. , zie
Lozenge.
geza(rgd.
Trochee , s. vers van eene large en eerie
Tritely , adv. Gemeen, Slecht.
Triteness , s. Gerneenheid, Oudheid, yr. korte lettergreep , Trochees, in.
Tritheism, s. Geloof aan drie goden, o. Trochilic , adj. Ronddraaijend , Onmentelend.
fritheist , s. Die aan di ie godengelooft.
Tritheistic, adj. Betreirende het geloofaan Trochilics , s. pl. Raderkunde, Kennis
van de ronddwifingen, vr.
drie goden.
Trithing , s., zie Triding , Riding. Trochilus , s., zie Wren. * —, een voTritical , adj. weinig gebruik. , zie Trite. geleie , dat geiiIle men zegt , den kicksTriticalness, s. weinig gebruik., zie Trite- dil de tanden reinigz.
Trochings , s. pl. Gewigt , o. ,.Horens (van
ness.
eel; hert) , tn. nicety.
Triton, s. een zeegad , niton, tn.
m.
Tritone , s. Drietoon,
Trochisch , s. , zie Troche.
Tritoxide , s. Tot den derden graad geoxy. Trochite , s. zekere seen ,Trochiet, tn.
deerde stof, vr.
Trochlea, s. een kraakbeen, dat Naar eene
katrol gelijkt.
Triturable , adj. Vereaalbaar.
to Triturate , v. a. COCKERAM , Verma- Trochleary,, adj. Van eene trochlea.
len, Stampen.
Frochoid , zie Cycloid.
Trituration , s. Vermaling , Stamping tot Trod , pret., zie to Tread.
poeder, y r.
Trodden , part. , zie to Tread.
Triumph , s. Triumf, Triomf, m., Zege- Trode , S. SPENSER , Pad , o.
praal. * —, Zege , Overwinning. * — ,. Troglodyte , s. Holbewoner, m.
Vreug'de , vr * —, zie Trump. * —, bit to Troll , v. a. Rondbewegen, Ronddraaide ouden , Optogt, in. f en , Rondj agen. * — , Vlug voordragen,
to Triumph , v. n. Eenen triumf hoyden. *—, v. n. Rondloopen. *—, Rollen.*—,
* —, Zegepralen, Zegevieren.* —,,jai- In het rend zingen; I.) to — ABOUT,
then; to — OVER , Zegepralen over.*—, In eene koets rondrijden ; 2. ) to — FOR
v. a B. JOHNSON, Zegepralan over,
pikes, diet een' rolangel snoek hengelen.
Triumphal, adj. Tot een' triumf behoo Trollop, s. Sloes, Slet , yr.
rende; — arch, Zegeboog,Triumf boog,in. Trollopee , s. GOLDSMITH , eetivrouwenTriumphant , adj. Triumfant, Zege y ie- mantel, Salope , yr.
rend, Zegepralend; --- car, Zegewagen, in. TrOltnydatileS , s. SHAKSP. , (het spel) ,
Triumphantly, adv. Trionifantelijk , zie Trou-madame, o,
Triumphant.
Trombone, s. Trombone, Bazuin, yr.
Triumpher, s. Overwinnaar (bij een' Tromp , s. zekere blaasbalg.
triutnf ), m.
Trompil, s. Opening in eon tromp , vr.
Triumvir, s. (pl. Triumviri ,) in de Rom. Tronage , s. Waoggeld , Weeggeld , o.
geschietl., T, iumvir , Drieman, m.
Tronator, s. Beeedtgde welweger,, m.
Triumvirate, s. Driemanscha
Tronco , adv. 1VIet a gebroken' coon.
o.
Triune, adj. Drhiienig.
Troop, in. Drom, Hoop, Troe p , m., BenTriunity, s. Dritienbeid.
de, y r. * —, Troep (krilgsvoik),m.*---,
Trivalvular,, adj. Detecchalk„
inzond., Ruiterbende,vr.,Ruiterdrom,m.
Trivant , adj. verond. , zie Truant.
to Troop, v. n. In een' troep gaan.*—,
Trivet, s. Di ievoet , m. Treeft , vr.
Haastig gaan. * —, In gezelschap gnat;
Triv ; al , adj. ( Trivially, adv. ) Gemeerz, of komen ; i.) to - TO, Zi.eh begeven
A'tedatrgsch. 4. ---,Gering , Beuzelacbtig. naar; 2.) to — UP TO, Zich haastip;
'1 riv;ainess , s. Gemecitheid.* — , Gering- begeven naar ; 3.) to --- WIT ti, Zich vereenigen met.
held , y r,

TItOO
Trooper, S. Ruiter,, m.
Trope , s. Gebruik van een woord in eene
verbloemde beteekenis. * — , Woord in
eene overdragtelijke beteekenis, o.
Trophied , adj. Met zegeteekenen versierd.
Trophy, s. Zegeteeken o.
Tropic, s. Keerkring, m. ; The — ofcancer , De keerkring van den kreeft ; The
of Capricorn, De keel kring van den
steenbok.
Tropical, adj. Figuurlijk , Verbloemd ,
Overdragtelijk.* —, Bij de keerkringen,
Tropisch. * —, Tusschen de keerkringen.
Tropically, adv. Figuurlijk Overdragtelijk.
(m.
Tropist, s. Friend van figuurlUke woorden,
Tropological, adj. Figuurlig e, Verbleemd.
Tropology , s. Figuurlijke voordragt, yr.
Trossers , s. pl. SHAKSP. zie Trouse.
to Trot, v. n. Draven. * —, boert., Te
voet reizen , Draven ; a.) to — AWAY,
Wegdraven , Doordraven ; 2.) to — UP ,
Opdraven.
Trot, s. Draf, m. * --, in veracht. ,Oud
ivijf, o.
Troth, s. veroud.., Woord, Geloof, - o.
Waarheid , yr.
Trothless , adj. Bedriegelijk , nisch.
Trothplight, adj. SnAKsP.,Verloofd. *— ,
s. Verloving , yr.
to Trothplight, v. a. SHAKSP., Per/oven.
Trotter, s. Draver. * —, Schaapspoot ,
Foot, m.
Troubadour, s. een Provenpaalsch dichter,, Troubadour, m.
to Trouble, v. a. Troebel maken. * ,
Storen , Verontrusten. * —, Bedroeven ,
Grieven. * —, Ongelegenheid aandoen.
* —, Te veel moeite veroorzaken , Te
veel werk geven.* —,Plagen,Kwellen.*—,
Ontstellen, Ongerust makes,*—, gemeen,
Lastig vallen om betaling , 1VIanen ; a.)
to — one's self ABOUT, to — one's head
ABOUT , Zip; hoofd broken met, Zich bekreunen om ; to Be troubled ABOUT , Zich
versntrusten over; 2. ) co — one AT work,
Iemand in zijn werk storen ; 3.) to —
one's self IN, Zich bemoeijen met ; 4.)
to —one's self TO, De moeite doen om
te ; 5.) to— one WITH, Iemand lastig
vallen met.
Trouble, s. Verontrusting , Verlegenheid.
* —, Droefheid. * , 1VIoeite , Ongelegenheid. , Onrust , Kwelling , yr. ,
Verdriet , o. ; to Be a — TO une Iemand
tot last zlYn.
ENG. A. DUTCH D1CT.
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Troubler,, s. Rustverstoorder, Lastig
mensch , rn.
Troublesome, adj. (Troublesomely, adv. )
Verontrustend , Bedroevend , Grievend.
* — , Lastig, Hinderlijk. * — ,
, Verdrietig ; To , Lastig veer.
Troublesomely, adv., zie Troublesome,
Troublesomeness, s. Las tigheid , yr.
Troublous , adj. bij dicht. , Lastig, Verwa rd.
Trough, s. Trog , m.
to Troul, v. n., zie to Troll.
to Trounce, v. a. gemeen, ilfrossen,
straffen.
Trouse, s. SPENSER, zie Trol,vsers.
Trout, s. zekes e visch , Forel , y r. *—,
Eenvordig rnenech , Sul , Bleed, (die zich
ligt iaat bedotten,) m.
Trout-coloured, adj. Wit en zwart gespilekeld,
Trout-fishing, s. Forellenvangst , yr.
Trout-stream , s. ForeBenbeek , yr.
Tro y er, s. in regten , Proces tegen iemand,
die goederen van eenen anderen gevonden
heeft, en ze niet evil terug geven, o.
to Trow, v. n. veroud. , Vertrouwen, Gelooven.
Trow, interj. in verwondering of om to
vragen , He
Trowel, s. Troffel , m. ; fig. Grof worktuig , 0.
Trowsers, s. pl. Wijde broek. , Broek , vr.
Troy, Troy-weight, s. JUweliers gewigt,
Bakkers gewigt (een' pond heeft 12 oncon ; cease once heeft 20 penningen ; eene
penning 24 greinen). *— , 4pothekers gelvigt (een pond heeft 12 oncen ; eene once 8 drachmen ; eene draciama 3 scrupels;
eene scrupel 20 gs einen), o. Aanm. In
alle ardere gevallen gebruikt men avoir
du pois-weight, dat 16 oncen heeft, en
waarvan 14 pond 17 is wind troy maker:.
Truan t, s. Luiaard , Straatlooper,
*
,
Kind, hetwelk uit de school b.ifft , to
Play the —, Uit de school blijven, Stutter
drage.,,,Een quipertje makers.*--,adj.Lui.
to Truant , v. n. Luijeren.
Truant , adv. bich. AYLOR Lui,Traag,
Truanrship, S. ASCHAM, Luijeren, 0., Luiheld , yr.
Trubs, s. ilardaker, yr.
Trubtail', s. AINSWORTH , Korte en dikke
vrouw,, yr.
Truce, s. Wanenschorsing , y r., Trapenstilstand , m. , Verpeezing , Rust , yr.
Truchman, a. Talk, us.
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TTUJC
Trucidation , s. 11/10ordi tog Vagi!o:g , yr.
to Truck , v. n. Ruilhandel drijven ; - WITH , Ruilen of Railhandel
driven met. * — v. a. Verruilen ; toFOR, Verruilen Poor,
Truck , s. Roiling , yr.
Truck, s. scheepsw., Rad ( van een roepaard), o. * — , Kloot (op den top von
den mast), tn. *— , Roopaard o.
Truckage., s. Ruile7 ,
, Ruilhande f,
Trucker, s.
, no.
to Truckle , v. n. Zich onderwcrpeoa , lit:
oige y en ; I.) to DaWN Toegeven ; 2,
to - TO , Bukken y our ; 3.) LO - UNDER,
Ondergeschikt z'n roan.
'1 rucklebed , s. Rdbed , o.
Tmculence, Truculency, s. Ruwheid. *
Wiliheid (van gezigt ) yr.
Truculent, adj. Wild, Row.
„
Verschrikkelijk. * — , /',cad, Verde? -

TRU'
Trnicm , s. Waarheid, &Ware ff Duidehjke
yr.
Trull, s. weleer , 11.1eid, y r., Meisje ,
0. *
thane, Straathoer, yr.
Truly , adv. WaariÜk , In der dined. *—,
zie True.
Trump, s. Troet , Troefkaart , y r. ; to
Put upon the — , Tot het uiterste
brengen.
co '!'rump, v. a. Troeven , Ease troefzetten op. *— als : to -- a th,ng UPON
one , lemand lets opdringen. , v. n.
Troef spelen.
to "!'rump, v. a. Bedriegen. —, els : to
- UP , a.) Smeden 9 ire? dichten Vervalschen , Onderschuiven; b.) .Rifzeto
rondom.
Tnimp , s. dicht. , Trompet , yr.
Trump•ace , s, Troefaas , 0.
'Trump-card, s. Troefkaart , yr.
Dingen,
I rup. N,ry , s. Ijdele glans ,
rc , chip2en , maar geese
doe
to ,Trudge, v. n. Te voet ton ; fiq. Zieh
o. meerv. * , Bedrog , fi el
vele moeite gavels, Jets met moeite deco
s. Trom pet,
bij
of veo rigten ; I.) tO - AFTER one,
ova; otter. *
nand achterna sukkelen ; 2.) 10 AWAY,
wel5 Uitbazzoiner
der,,
TOGETHER, Zellers yoortsukkelen;
to -- BETWEEN, Gaan tusschen; 4.) to -- to Trumpet , v. a. Trompetten , Met eene
troll, pet vermelden , Uitbazninen ; I.) to
ON BEHIND, /Miter aansukAelen; 5.) to
TO Rome , Te r'oet Haar Ro:ne gran.
to - TO the
- FORTH , Uitbazninen;
world, 4an de geheele wer gild vet kenTrudgeman , zie Truchman.
digen.
True, adj. Waar,, Waarachtig. * —, Die
Edit. * —, Ge- Trumpeter, s. Trompetter.*
Pavande waarheid zegt. "
, Naauwkea- blazer. * , Uitbazuiner,, Vermelder,,
trouw. * — , Eerliek.
• no. *
, zekere vevisch , Zectrompe t, yr.
rig ; — TO Getrouw aan.
Trueborn., adj . Die doer zvne geboorte regt Trumpet-fish, s. fronotetvisch , 712.
Trumpet-flower, s. Trono,p4-'tbli . ern , vr.
op lets heeft , Tot lets Teboren ,
Waar ; A — Englishman, Een ware En- Trumpet-honey-suckle, s. rompe tkamperfoel le , yr.
gelschman.
umpet-shell , s, Zeetromi;et, or.
Truebred , adj. Van het ee,1;te ras ; A —
Trumpet-stop, s. 'from tats egi.iter,, o.
coward , Eros echte hfaard.
,
Eel
lijk,
OpTrumpet-tongued , acl j o Cult Van stern.
Truehearted, adj. Getrouw,
Trumpet-tree, s. Tiompetli . ocon , no.
regt Trouwhartig.
Truehearredness , s. Eerliikheid , Trouw- Trumplike, adj. CHAPMAN , GelUk eene
trompet.
hartigheid , yr.
ruel,,ve s. Geliefde , m. en y r. *—, terse to Truncate, v. a. Snoe,':en , Knotten ,
Korean.' —, Arknotten.* ,Verminkeiz.
nt, frolfsbes, yr.
True loveknot , Truelover's-knot , s. Lief- Truncation , s. Snoet,,ing , Knotting , yr.,
„eff knotten , o.
fiek,;( op , Liefdestrik , vi.
Tyu, penny , gemeenz. , Eerli,;fr man, no. Truncheon, s. Kinds, vr. Stok. *
Truffle , s. zeker aardgewas in haill , BeveThebbersstat , on.
to Truncheon, v. a. Kloppen , Afrossen.
7rufrel , m.
TruncLeoneer, s. Die vet eene knodsge✓
Truffle-dog, s. nu:Yell/07d ,
wai,end it , Knodsdrager
r
e:7,Geker
,
us.
Irui
Truffle-hunter,
to Trundle, v. n. & a. Rdlen ; to Truffle-plot, s. 'elbed 0.
DOWN , ilfrrllen , Naar beile,?' 431? rollers.
Truffle-worm , s. Tr uf elworin ,
Trundle, s. Rol, tr. *
Rolv,.agen,
Trug , s. Kaikbak

TRUNT
Trundle-bed , s. Rolbed, o.
Trundle-tail, S. soort van- bond met ten'

Thus
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seen. Verwachten ; a.) to — IN the
Lord, Op den heere vertrcuwen ; 2.) to
— ON one's arm , Op iemands arm ver-

dikken ronden staart. * , Straatlooptrouwen; 3.) to — TO , a.) Zich verle
ster,, yr.
ten op ; b.) Veto ouwen te (/comen ,
Trunk, S. Stam (van eenen boom). *-,
Romp (van eenig ligchaam). *— , Kof come).
Trustee , s. Ilif , can wien Poem lets toeI er. * , Snavel (van den olifant).*
Erwtenblazer , (eene buis , waardoor vertrouwt , Gevoimagilgde,m.,Volmagt,
vr. Bestuurder , Voogd. * Bemen stukf es klei, erwten, eno. blast, (m.
Snoeijen, waarder , m.
to Trunk, v. a. SP1IN5ER
Truster
, s. Vertrouwar ,
Knotten.
Trustily, adv., zie Trusty.
Trunk-breeches, s. pl., zie Trunk-hose.
Trustiness s. Eerlijkheid, Trouw, Ge,
Trunk-clips, s. Kofferbeclag, o.
trouwheid ,
een k.recit.
Trunk-crab ,
, Trustless, ac°j. Ongetrouw , Onzeker.
Trunked, adj. Met esneu stam. *
Trusty
, adj. Eerlijk,Getrouw. * —,ZeAfgebroken.
ker, Oninisbaar.
Trunk-hasp, s. Kefferhandrat , o.
Trunk-hose, s. Wyde broth,
Trunklock , s. Koffer,ht.*—,Knipslot,o.
Trunnion-ring s. T,:prittg, m.
Trunnions , s. pl. Tappen , (de vitstekken

aan warskanten vase een stuk geschut,
waarmede het in het aft nithangt,) m.
ineerv.
Trusion , s. Stooten, o,
BunTruss, s. Breukband, Band. *
(eener
del , m., Bosje. *
o. * , Steunder,, m. ofSchoorstuk (tusschen de poorten), o.
to Truss, v, Pakken, Binden, Eileen
binden; a.) to — INTO Pakken in; 2. )
to — ur,, a.) to — UP bag and baggage,
Zijrz beliefs pakken; b.) to — UP one's
hair, Zifia hoar opbinden ; 3.) to7one.
UPON a tree, leinand aan een' boom opknoopen.
Trussing, s. Kruisverband (tusschen de
poorten, between the ports), o.
Truss-parrel, s. Rakketros , m.
Truss-pendent, s. Looper van de rakketable ,
Truss-tackle, s. Rakketalie , yr.
Trust, s Vertrouwen. * —, Geloof.*—,
Crediet, o., Borg ,m.*—,Toevertrouwd
geed, o.; A man of great —,
Een mass, op wien men vertrouwenkan;
ook: Een man, aan wien vest toevertrouwd is; to Put one in -- with a thing,
Iemand lets toevertrouwen; I go upon—,
heb het van
had l te borg; oak:
hooren zeggen.
to Trust, v. a. Vertrouwen,Vertreureen
stellen * Gelooven. * — ,Toevertromen,Te berg geren , Bergen ; I will
— him no farther than I can fling him,
prov. .1k vertrouw hem n:etverder, dam
, v. U. Vertrou
ik ken; zien kan. *

Truth , 5. Waa)heid. * — , Trouw , Go-

, Opregtheid , Eerlüktrouwheid.
held. * — , Naanwkeurigheid, Juistheld , y r.; Of a —,In as'assrieeid.
Truthful, adj. Vol waarheid, Werar.
,Ti sureTruthless , adj. Onwaar. *
loos , Ontrouw.
Trutination , s. fregen,o. (gevlekt,
Trur , aceous, adj. Van de forel.*—, Rood
to Try, v. a. BeprGeven , Op de proef
Beproeven,Eene proeinestelten. men wet. * — ,Onderzoeken,Verhooren.
* Aanpassen. * — , Zuiveren. * ,
Uitmaken, Eindigen ; to — a quarrel by
dint of sword, Len geschil met den degen uitmaken ; a.) to — one FOR life,
demand wegens eenecrimineele zaak ver) to — a thing ON or UPON
hooren ;
one's self, lets aan zich beproeven;
to — OUT by the sword, Met den dege n
n, Beproeven,Trash uismaken. *
ten; I.) to — BACK, (bij jegers , van
honden,) Terttg zoeken ; 2..) to — TO ,
Traehten te.
Trying, s. scheepsw., Bifieggen , a.
Try-sail, s. Snaauwzeil , o.
Try-sail-line, s Stagzeilleider,,
Try-sail-maw, s. Snaauwmast , m.
Tub, s. Tsbbe, Balie, Kuip. * , Ton,
vs.; Cynic , (DRYDEN ,) Ton van
Diogenes ; A tale of a , .Een kindervet te/se, Een sprookje , o.
Tub-chair, s. Kuievormige steel, in.
Tube , s. Boils, Pifp, vr.'--,-He el( des
Spelt, v'.
wilnkoopers),
o.
Tubercle , s. Knobbertfe.
Puistig.
Tubercular, adj.
Tuberose, s. tens bloem, Tuberoos, o.
Tuberous, adj. Knobbelig. (zweetkast,vr.
Tabfast„ s. SnAu.s.?., Speekselkuur 10 Cone
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TUBI
TuVpore, s. Pijpkoraal , 0.
Tubtdated, adj. Pilpvormig , Hol.
Tubuk , s, 13;W
e, o.
Tubulous , adj. , zie Tabulated,
Tucet, s. , zie Tucker.
Tuck, s. Stootdegen ,m., Rapier, o.*—,
Degenstok ,
to Tuck, v. a, Instoppen , Bgeen stoppen.
4 Opschorten , Ophouden ; I. ) to BACK one's hair, Het haar naar achteren binders; 2.) to— one IN warm, Iemand er warm in stopper; (in een bed);
to - IN the skirt of a thing, De rand
van lets insteken ; 3.) to — a child INTO
a bed, Een kind in een bed toestoppen;
4.) to - UP, Opgorden, , Opschorten, Oprumen.
Tuck, s. verouti. , Net, o.
Tuck, s. NFL:road., zie Pull.
Tuck , s. Pouw,, Plooi , y r. , Inslag , m.
Tuck, s. scheepsw. , Spiegel, tn. , Onderste "eel van den spiegel tusschen den hekbalk en de worpen , o. ; Square—, Platte
spiegel , tn.
Tucker, s. zeker sieraad op de burst der
vrou-wen , Cache-cou , Cache-tent, m.
Tucket,
zeker trompetgeschal.
Tucket, s. veroutl., ook Tucet, zie Steak,
Collop.
1Thcke tsonance, s. SHAKSP.,Trompetsein,o.
uesday, s. Dingsdag , m.
Tufa , s., zie Tuff.
Tufaceous , aj. Van tufsteen, Tufsteenadz lig.
Tuff, s. Tufsteen , m.
Tuft, s. Bos , m. , Bosfe , o. * —,Pluim,
Kui.f, , yr. * , Kwast, no. , Groep
(boon:en , enz.) , yr.
to Tuft, v. a. Met eenen vederbos , bos
linters, enz. versies en. * —, In bosjes
seheiden.
Tuftaffety, s. zeker flawed', Trip
weel , o.
Tufted, adj. In bosjes of trossen groeijende. (sveel ,o.
Tuft-moettado, s. zekere stof, TrifpfluTuft-ribbon, s. Fluweelen lint, o.
Tufty, adj. Met pluimen, y ederbossen ,
enz. versierd. * —, Fluweelachtig.
to Tug, v, a. Trekken, Haien, Rukken;
a.) to —one AWAY , Iemand wegtrekken ;
2. Tugged WITH fortune, Door het hit
gesiingerd. * v. n. Trekken. ,
Zich reel moeite ge';en, Zwoegen ; a.)
Rn - AGAINST the stream, Hard tegen
gam stroom oproegen ; 2.) to - AT the
oa7, Reegen ; 3.) to — FOR, a.) Zich

TUG
veel moeite geven om ; b.) Kampen oat.
Tug , s. Trek , Ruk , Plank, an.
Tugger, s. Trekker , Zwoegir,, m.
Tuggingly, adv. Met yea* moeite.
Tuition , s. Opzigt , o. *
, Bescherming , yr.
Tulip , s. Tulp , yr.
Tulipflower, s. Bignonia , yr.
Tulip-shell , s. eene toot, Tulp , yr.
Tuliptree , s. zekere boom , welks bloesems
naar tulpen geliiken , Tulpboom , nz.
to Tumble , v. n. Vallen. * — , Zich omwentelen, Heen en Iva,- rollen ofgeslingerd worden. * —, Tuimelen, Buitelen,
Kunst/es doen ; a.) to--DOWN, Nedervallen ; 2.) to — FROM , Tuimelen of "IP
tuimelen van ; 3.) to — TO the bottom,
Naar den bodern vallen ; 4.) to - UP,
Zich naar boven spoeden 5.) to—uPON,
a.) Vallen op ; b.) Zickwentelen op.*—,
v. a. Doorzoeken. * , Werpen.
werpen , Omwerpen ; I.) to — DOWN, a.)
Nederwerpen ; b.) Afwerpen; 2.) to OUT , Uitwerpen ,Uitrolien (FROM); 3.)
to — OUT OF, Werpen salt, 4.) to—ovER.
books, etc., Boeken , enz. overhoop halen ; 5.) to — a thing OVER and OVER in
one's thoughts , lets van alle zsjden
overwegen.
Tumble, s. Val, tn.
Tumbler, s. Tuimelaar. * —, Kunstenmaker,, Buitelaar. * —, Groote drinkbeker ,m. , Bierglas, o. * , zekere deaf,
Tuimelaar. * —, Dashond Take, m.
Tumbrel, Stortkar, Alistkar, vr.*—,
Kruidwagen , m.
Tumefaction, s. Opzwelling , yr.
to Tumefy, v. a. Opblazen , Doen opzwellen. * —, v. n. Zwellen , Opzwellen.
Tumid, adj. Opgezwollon.
Hoog, Verhe y en. * —, Winderig.
Tumidly, adv., zie Tumid.
Tumidness ,s. Opgezwollenheid. *—, Winderigheid , yr.
Tumor, s. Gezwel. *
Zwellen , o.*—,
Gezwollenheid , yr.
Tumored, adj. Gezwollen.
Tumorous, adj. Gezwollen, Zwellend. *—,
Winderig.
Tumour, s. Gezwel , o.
to Tamp, v. a. bil tuinl. , De aarde rondon; boomer; aanhoogen „Net aarde omgeyenTumular, adj. Opgehoopt.
.to Tumulate , v. n. BOYLE , Zwellend.
Tumulose, adj. Bergachtig , Oneffen.
Tumulosity, s. Betgachtigheid , yr.

TUMU
Tumult, s. Oproer.
, Geschreeuw,,
o. , Verwarring , yr.
to Tumult, v. n. MILTON, Tieren, Razen.
Tumultuarily., adv. , zie Tumultuary.
Tumultuariness, s. Oproerigheid , yr.
Tumultuary, adj. Oproerig , Onstuimig.
to Tumultuate , v. n. SOUTH, Zich oproerig aanstellen.
Tnmultuation , S. BOYLE , Oproerig gedrag , o.
Tumultuous, adj. ( Tumultuously , adv.)
Oproerig, Onrustig, Wild.
Tumultuousness , s. Oproerigheid. * ,
Onstuimigheid, Wildheid ,
Tumulus , s Heu yel.*—,Grafheuvel ,
Tun, s. Ton, yr. , Vat, o. * , Ton, (d.
i. vier okshoofden ,) yr. * — , Groote
hoeveelheid yr. * — , in scherts Dronkaard, tn. " —, zie Ton.
to Tun, v. a. In tonnen doen , Tonnen.
Tunable, adj. Welluidend.
Tunbellied, adj. Dikbuikig.
Tunclish , s. SHAKSP., zie Funnel.
Tune, s. Wijze , Melodic, y r. * Gezang , Lied, o. *—, Toon , m. *—, Overeenstemming , Harmonic, yr.*—,Staat
van iets , waarin het den behoorlijken
toon geeft , m., Gestemdheid , vr. ; In —,
Gestemd; Oat of —, Ontstemd. *—, Gesteldheid , waarin men tot het eene ofandere al of niet gestemd is, y r. ; I am out
of— for it , Ik ben daartoe niet gestemd,
Ik heb er geen' lust toe. *
, Staat ,
en., Gesteldheid , yr.
to Tune, v. a. Stemmen. * Zingen.
* —, In aide brengen. * , v. n. Stemmen. * —, Neurien.
Tuneful, adj. Welluidend.
Tuneless, adj. Onwelluidend.
Tuner, s. Stemmer, tn.
Tangstate , s. Tongsteenzuur, zout met
eene basis, yr.
Tungsten , a. een mineraal, Tongs teen, in.
Tungstenic , Tungstic , adj., ate : —acid,
Tongsteenzuur, o.
Tunic, s. Overkleed (hi; de Romeinen), o.,
Tunica, * —, Held, yr.
Tunicated , adj. Met een vlies bedekt.
Tanicle, s. Huidje
Vlies , o. *
,
weleer, Priesterkap , yr.
Tunnage, a. Grootte van een schip volgens tonnen, Tonnemaat. *
Belasting
per ton ,
Tonncgeld , o. Aanin. Tonnage wordt than; meestal gebruikt.
Tunnel, s.weleer,Trechter,m.* -,Schoorsteenpijp,vr.*—, Patrijsnet , o. *—,thans,
Tongewell, o. , Tunnel , tn.

TUNN
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to Tunnel , v. a. weleer, 7rechtervorinig
Timken. *—, In een net vangen. *—, than, ,
All een tongewelf of tunnel maken ,
Welven.
Tunny, s. een zeevisch, Toniin , m.
Tap , s. Ram , tn.
to Tup , v. n. & a. Springen of Bespt ingen (gelijk een ram).
Turban , s. hoofddeksel bij de Turken,Tul.
band, m.
Turband, s. veroud. , zie Turban.
Turbaned, adj. Eenen tulband dragende.
Turbanshaped , adj. Tulbandvormig.
Turbanshell, s. een zeedier , Tulband, m.
Turbant, s. veroud. , zie Turban.
Turban-top, s. eene kampernoelje.
Turbary,, s. Regt , om turf to mogen graTurfland , o.
ven. *
Turbid, adj. Troebel.
Turbidly, adv. Troebel.
Trotsch.
Turbidness, s. Troebelheid , yr.
Turbinated , adj. Slakvormig, *—, Ronddraaijend. * —, ICegelvortmg.
Turbination , s. Ronddraaffing (als van
een' tol),
Turbit , s. eene soort van duff.
Tarbith ,s. Nedergeplofteroode kwik, yr.,
zie Turpith.
Turbot, s. zekere visch, Tarbot, m.
Turbot-kettle , s. Vischketel , m.
Turbot-pan, s. Vicchpan , yr.
Turbulence, Turbulency, s. Oproer, o.,
Storm ,m.*—, Onstuimigheid (der harry, togten). * —, Oproerigheid , yr.
Turbulent, adj. ( Turbulently, adv. ) Onstuimig , Stormend. *—, Oproerig, Geweldig , Onrustig.
Turcism , s. Tui bche godsdienst, yr.
Turd, s. gemeen , Hoop stront , tn.
Tureen , s. Terrine, Soepterrine yr.
Turf, s. Met gras begroeide vlakte, yr.,
Groen , Grasplein, o. "— , Zode , yr. *
Turf, tn. * — Renblaats voor paardenwedloopen, yr. *—, Wedrennen , o.
to Turf, v. a. Met zoden bedekken.
Turfcovered , adj. Met zoden of gray
bedekt.
Turfiness, s. Overvloed van zoden of
turf, m.
Turfmoss , s. Turfnos , o.
Turfy, adj. Vol zoden of turf. *—, Mct
zoden bedekt. *—, Van zoden, Zoden.
Turgent , adj. Zwellend, Gezwollen. *—,
Gezwollen, Hoogdravend, Winderig.
Turgescence, Turgescency, s. Zwellen,
o. *
Zwelling , Winderigheid , yr.
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TURD
Turgid , adj. Zwellend , Gezwollen. *—,
0 pgeblazen , Winderig.
Turgidly, adv. , zie Turgid.
Turgidity, s. Gezvollenileid vr.
Turgidness, s. , zie Turgidity.
Turk,-:y, s. Kalkoen , M.
Turkey buzzard, s.Braziliaansche
Turkey-cock, s. fs."...3koensche hann
Turkey-corn, s.Tarks,cize tart
y of welt, vr.
Turkey-cotton-yarn , s. Tarksch garen „ o.
Turkey-cucumber, s. Turksche komkammer,,
Turkey-earth, s. Turksche aarde, yr.
Torkepfeather s. eon MOs, Paannenveer,, vr.
Turkey-fig, s. Wilde r,;:igelscom , m.
Turkey-grass , s. so9rt van snaar , die men
in 0. I. tot hengelcuoeren bezigt.
Turke y-hen, s. Kalk-en'che
, vr.
Turkey-leather ,
T,riesch leer, o.
Turkey-merchant, s. Tilrsch koopman.*—,
Koopman in gevogelte , m.
Turkey-millet , s. Zogzaad, o.
Turkey-oilstone, s. Pune slijpsteen ,
Turkey-pigeon, s. Te;-ksche duif, vr.
Turkey-pont , s. jonge kalkoen , m.
Turkish , adj. Turksch.
Turkois, s. zekere steen,Turkoois,m. en o.
Turkscap , s. Bloedielie , Turksche lelie,vr.
Turkshead, s. Bleloendistel , vr.
Turlssturban , s eene soort van hanepoot.
Turin, S. MILTON, zie Troop.
Turmaline , s., zie Tourmaline.
Turmeric, s. zekerewortel, Kurkema, yr.
Turmoil s. Gewoel, o. , Stoornis. * — ,
Onrust , Kw/ling, yr.
to Turmoil , v. a. Plagen , verontrusten,
kwellen , Verdrieten. * v. n. In onrust of beweging z01.
to Turn, v. a. Draasien, Wendel;, Kee
ren. * —, Omdraalien , Omwena'en, Omkeeren. * —, Draa;;Ien (op eene drool bank). * , Veranderen, Verwandelen,
Eerie andere gedaante gores; aan. * — ,
Pertalen , Ores zetten. * — , Tot eels antler gevoelen brerzen , Van gevoelen does;
veranderen ; win hies : Bekeel en. * — ,
Does; walgen. * , Dmizelig maken.*—,
Ornzetten. — , Stomp makers.
,
written , Besteden. * ,Omkeeren ,211:
schaffen , Herroepen. * , Doen 0Mi00I en.* —, Terng keeren; to — one's hack,
Zich omkeeren; ook:Vugten ,Wegloopen;
ook : Yes laten ; ro - the scale, De schaal
paten doorslaan ; to — the penny, Zijn
geld goed besteden ; to — sugar, Striker
oeren ; to — the stomach, Does; walgen;

TURN
to --tail, Uitvlugten zoeken ;to — coat,
, Afvatlig worden ; to —
Het hoofd bieden lemand onder de oc,gen
zien; to — the he-“I Duizelig rno ien ;
to — the brain , fIet hoofd hoe brengen,
Doi makes; ; Fortune turns the dice ,Het
geluk verande, t; rcr Be turned, Gaan
liggen , Stomp wordca. * , met onderscheidene b((svoegiely, : tO-A BO r_:"T,
a.)0;nkeeren ;b.) Overwegen , Overteggen ; 2.) to -- ASIDE , Tel zijde keereii;
3.) tO AWAY, a.) Af keeren , A,'wendei; (van, FRO M ) ; P. ) Wegzenden ,Uit
de diens: ont,13an , Alzetten ; 4.) tO BACK , a.) Terug geven of zenden ; b.)
Terug wizen; c ) to — DOWN ,On,laan,
Ornvotne en , Imstaan ; 6. ) to Be turned
FOR,, Geschikt zijn voor ; 7 .) tO - IN,
Inslaan (bij het naaijen); 8. ) to — INSIDE OUT , Ilei binnenste buiten keeren;
9. ) to Be turned OF s , xty years, .8,1,012 de
zestig fair and zijn ; to. ) to — orF , a. )
Afie , den (water, vochten van, raoivi);
b.)Wegf agen ;c.) Overlaten( ore's children to servants ); d.) Afkeeren ; rt.)
to— OUT , a.) Ui:deijven(vce , cattle);
b.) Uitzetten (eene wacht , a guard);
I2. ) to —OUT OF, a.) Jagen nit ; b.)
Ontzetten van ; c.) Zeteess slit ; 13. ) to
—OVER, a.)0mslaan , Omkeeren ; b.)
Doorbladeren, Doorloopeu ; c.) Overgeawn, Overleveren (aan, to); el.) Ver.
wizen ; s.) Te laste leggen , Wilten;
f.) Afstooten ; 14.) to — To , a.)Keeren
near, tot ;b.) Veranderen in ; 15.) to TOWARDS , Keeren Haar; I6. to - UP,
a.) Omkeeren , Keeren (eene kaart, a
card); b.) Ruineren ; c.)0,,nemen,OPslaan (a coat); d.) Optoornen (a hat);
e.)OpstrÜken (mustaches) ; f .)Opspitten (the earth); )0psh-tan. (one's eyes ;;
h.) Ophalen (one's nose ); van bier: A
turned — up nose , Een wpneus ; 16.) to
- . . . UPON, a.) Terug werpen op ; b.)
to — the back UPON Otte, Iemand aen rug
tockeeren.* —, v. n. Dra ,dien,Omdraailen , 0 mkeeren , Terug k?eren. * —, Van
den weg ,Iga an. * Veranderen.*—,
(door eene verandering) Worden. * — ,
van pas-41, gevoelen, enz.) Veranderen.
* , Zuiver warden ; no — white, Wit
woo tle,7 ; to — sour , Ves zuren ; to —
p l iys ; cian , Geneesheer wo yden ; When the
times — , PiTanneer de tjyden veranderen.
* —, met onderscheidene bflvaegsels ,
I.) to —ABOUT, a.) Zieh ontiraaijen of
on; keeren ; b.) Omwenden, Omkeeren ;

TURN
2.) to - AWAY , Zich afivenden of aikeeren (van FROM ) ; b.) (FROM ' ) Verlaten ; 3. ) to —BACK, Ter ug keeren; 4.)

to—IN, a.) Inkeeren ; b.) Naar de
kooi gaan ; 5.) tO - INTO Peranderen
in ; 6.) to—OFF, a.) Ter zijde afhouden ; b.) illivie-ken (TO - the left of a
road); 7.) to - ON 01. UPON, 4.)Draaifen op ; b.) Loopea over ; c.)Afhangen
van; d.) Zich betters naar; 6.) to OUT , a.)Uit het lid gaan; b.)Tevoor.
schijn Po:nen ; c.) Uitspi ingen ; d.) 4J:
loopen , Uitkomen; He turned OUT tO
be a Spaniard, till bleek. eon Spanjaard
to ztin ; e.) De Pool verlaten, Uit de
hangmatten kernel! ; 9.) ro OVER, a.)
Overkantelen , Rolle!? ; b.) Van par*
veranderen; In. ) to — To, Zich rigten naar; b.) Wijzen nem,. ; c.) Raedplegen(a book); c.) Uitloo/ en o d ; ^d.)
Terug k.omen tot, op ; e.) Veranderen
in (olie , oil); it.) to- ROUND OMdraaijen , Ronddraaijen; 12.) to - UNDER , Onderbuigen; 13.) to - UP, Naar
boven buigen.
Turn , s. Draaijen, Keeren, Wenden.
* —, Krolikelpad o. *—, Draaijing,
Wending. * Wandeling. * —, Verandering. * —, Kleine reis , yr. * — ,
Geval , o. * — , Trek, in., Part, vr.
Sport"
* — , Beurt. * —,
(eener ladder). *4- , Dienst. * GeGive
it
a—,
steldheid , Gedaante, y r.;
Draai het om; In the — of a hand, Ter.
wijl men eene hand omdra.ilt e On the
— of two , Op slag van twee ; — of
state, Verandering van stoat; — of
words , Wending; to Take another — ,
Een' anderen keen nemen; to Take a
Eerie wandeling doen; There are
more thieves than the law exposes to a
—., Er zijn meer dieven , dan de wet
laat ophangen ; Now is my—, Nu is het
mijne beurt ; By turns, Bij beurten
Beurtelings ; At every—, Bij elke glelegenheid ; A good — deserves ano t her,
prov eenedienst lode andere waard;
to Give — for—, Met gelijk.e meet betalen ; Shrewd turns, Booze parten; He
is not fit for my , Hi,/ deugt voor n2ij
niet.
Turnback, s. Plugteling , Lafaard ,
Turnbench, s. Draaibank,
Turnbro,.ch , s Spitdraaijer,,
Turneo p r, s. * , _remand,
die zich naar de gelegenheid sehikt ,
Wedrhaan ,

935
TIMM
Turncock, s., zie Weathercock.
Turndown-hoots, 5, pl. Laarzen met neer.
haingende leappen , y r. meerv.
Turner, s. Draaijer,, Kunstdraalier.*—,
Verleider,, in.
Turnery , s. DraaVen, Kunstdraa.I'len.
, Draaüerswe; , o.
*
Turning, s. Draaljen , enz., zie to Tur,,
o. * , Wending , Kromte , Kronke •
ling, yr.
Turningness , s. SIDNEY, Veranderli,kheld ,
Turnip , s. Knot, Rao ,
Turnip-cabbage, s. ICoolrabi , yr.
Turnip-ay, s. tens aardvloo,
Turnip-gated, adj. boerr., Witharig.
Turnip-radish, s. Knolralqs, yr.
Turnip-rooted , adj., als — cabbage ,
Knolrabi, yr.
Turnip-scoop, s. Knollensteker,, m.
Turnip-seed , s. Raapzaad, Knolzaad, o.
Turnip . shell, s, Knolbol en ,
Turnkey, s. Sluiter , Cipier,
Turnout-place, s. Plaats , waar men wij Pen of nithalen lean, yr.
Turnover, s. Wit linnen, dat van onder
den zwarten halsdoek der ruiterij to yourschijn Point , o.
Turnpike , s. Voetangel. * —,Slagboom,
zie Tuinstile.
*
Turnscrew, s. Schroerendraailer,, m.
Turnsick, adj. Duizelig.
Tarnsol, s. Zonnebloem ,
Turnspit, s. weleer,, Spitdraasjer. * — ,
thans, Dashond, (die Troeger tot het
draaijen van een spit word gebruikt,),n.
Turnstile, s. Draaijer , Draaikruis,
(op een pad Of weg , die alleen voor voe:gangers dient,)
Draaiom ,
Turpentine , s. erpentijn , m.; Essence
of , Terpentiingcest , ; Oil of—,
Terpentijnolie , yr.
Turpentine-tree, s. Terpenajnboom, m.
Turpentiny, adj. Van terpentijn.
Turpith,
Turbithwinde, y r. *—, Turbithwortel , in.
Turpithlnineral , s., zie Neutral persulphate of mercury.
Turpitude , s. Schandelijkheid,
Turquoise, zie Turkois.
to Turr, v. n. van vogels , Shan.
Turrel, s. b4:f kuin., Bodemtrekicer,, m.
Turret, s. Torentfe, o.
Turreted, adj. Als een torentfe. *
,
De gedaante van een torentjehebbende.
,Schildpad,vr.
Turtle , s. Torteldnif.*
Turtledove, s. Tortel, Tortelduif, yr.
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Turtle-feast, s. Schildpaddenmaal ,
Turtle-soup, s. Schildpaddensoep , yr.
Turtle-twine, s. scheepsw., Driedraadsch
garen voor schildpadnetten , o.
Turves, pl. veroud., zie Turf.
Tush, int. B a ! , Fij !
Tusk, s. Slagtand, m.
to Tusk, v. n. van een varken, Knarsetanden.
Tusked, Tusky, adj. Met slagtanden geImpend. * — , in de wapenk., Met slag.
tanden , Welke in kleur van die des lig.
chaams verschillen. (m.
Tussle, s. gemeen, Plukharen. o., Stro d,
to Tussle, V.
gemeen, Plukharen,
Kampen.
Tussuck, s. veroud., Bosje gras of twijg,o.
Tut, int. om verachting uit to drukken,
leg ! , Foei !
Tutelage, s. Voogdij. * —, Minded arigheld , yr.
Tutelar, adj. 41s voogd. * Belcher.
mend Beschuttend; —angel, Beschermengel.
Tucele, s. veroud., zie Tutelage.
Tutenag, s. Sineesch zilver, (d. wit
koper ,) o.
Tutor, s. Leermeester, Gouverneur, m.
to Tutor, v. a. Onderwifzen. *—,
terachtig behandelm, &erispen, Straffen.
Tutorage, s. Opzigt van eenen Tutor, o.
Tutoress, s. Leermeesteres , Gouvernante , yr.
Tutorship, s. Gouveineurcchap , o.
Tutress, Tutrix, s., zit Tutoress.
Tutsan, s. eene plant, zie Parkleaves.
Turd, adv. in de toonk., 411e, Tutti.
Tatty, s. Sublimeersel van zink , o.
Tuz, s. veroud., Haarlok , yr.
Twaddle, s. nieuw woord, Gen, awel, Ottde-wijvengesnap , o.
Twain, adj. veroud. of dicht., Twee.
to Twang, v. a. Klinken, Trillen. *—,
v. a. Doen klinken , Scherp doenklinken;
A terrible oath, with a swaggering accent sharply twang'd off, Een yreeselijke
yloek op een' snoevenden coon uitgedonderd.
Twang, s. Scherp geluid, o.; to Speak
with a —, Door den neus spreken. *—,
int. Klink!
Twang, zie Tang.
to Twangle, v. n. SHAKSP., zie to Twang.
Twangling, adj. Klinkend, Razend.
to Twank, v. n. Klinken.
Twankay, s. eene soort van groene thee.
'Twas, voor It was.

TWAT
to Twattle , v. n. Snappen.
Twattle-basket, s. Babbelaarster.
Babbelkous , Teutkous , yr.
Twattling , s. Gesnap, Gebabbel , o.
Tway, adj. SPENSER. voor Twain.
Twayblade, s-. eene plant, Tweeblad, o.
to Tweag, zie to Tweak.
Tweague, s. gemeen, Verlegenheid,
Knifp, yr.
to Tweak, v. a. Knijpen.
VerlegenTweak, s. Kneep, tn. *
held , yr.
to Tweedle, v. a. Fiedelen ,Luchtig spelen. *—, Verlokken,Vleijen; to—IN TO,
Verleiden tot.
Tweedledee, Tweedledum, adv. SWIFT ,
boert., Doedeldei!
Tweezercase, s. Haartangkoker,,m.
Tweezers, s. pl. Haartang, yr.
Twelfth, adj. Twaalfde.
Twelfchday,, Twelfthtide , s. Twaalfde
dag na kersmis , Driekoningen.
Twelfthly, adv. Ten twaalfde, In de
twaalfde plaats.
Twelve, adj. Twaalf. * , s. Twaalf ,
y r.; A book in twelves, Een boek
I27n0.

Twelvemonth, s. Tivaalf tnaanden, yr.
tneerv., jaar,, o.
Twelvepence, s. Schelling, yr.
Twelvepenny, adj. Een' schelling waard.
Twelvescore, s. Twee honderd en yeertig.
Twentieth , adj. Twintigste.
Twenty, adj. Twintig. * — , s. Twintig , yr.
Twibil, s. veroud., Hellebaard, m. *—,
Breekijzer, o.
Twice, adv. Tweemaal. * , Dnbbel.
to Twidle , v. a. gemeen , zie to Tweedle.
to Twifallow, v. a. bij landbouw.,Twee.
maal zomervoren, Tweebraken.
Twifallowing, s. Tweebraken, o.
Twifold, adj. veroud., zie Twofold.
Twig, s. Takje, Sprikje, Teentje, o.
:o Twig , v. a. gemeen, Vangen, Beet
krijgen.
Twiggen, adj. SHAKSP., 7eenen, Van
tak j es.
Twiggy, adj. Vol takjes.
Twilight, s. Schemering, y r. *—, adj.
Schemerend, Docker. * In de schemeting verrigt.
to Twill, v. a. Keperen.
Twin, s. een van twee kinderen , die in
Uwe dragt geboren zijn, Tweeting,
en yr. * —, Twins, pl. Tweelingen,tn.
een teeken in den
en yr. meerv. *

TWIN
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, v. n. Zich
dierenriem, Tweelingen, m. meerv. Zamenvleehten met. *
to Twin, v. a. Tweelingen voortbrengen. vereenigen , Vereenigd zijn.
•—, veroud., Scheiden. * — , v. mills Twist, s. Twijnen , Draaijen. * — , Getweelingen ter wereld komen. * ver- twijnd garcn, Gedraaid touw, o.
oud., Zich scheiden, Gescheiden zijn ; Streng (van een touw). * —, Draaffing,
veroud.,
tO - WITH, a.) to -WITH a twinbro- Kronkeling , Wringing,
Twig, vr.
ther, Eer,' tweelingsbroeder hebben;-b.)
Tak ,
Twister, s. Twiner. *—, Touwslager,
Overeen stemmen met.
Twinborn, adj. Tweelings.., Ter eener m. * , TH*11- of Draaiwerktuig,
Rad , o.
dragt geboren.
to Twit, v. a. Doorhalen,Hekelen,Ver.
Twinbrother, s. Tweelingsbroeder,, m.
to Twine, v. a. Twijnen,Tweernen.*—, wijtingen doen, Laken; to —... WITH,
Draaijen. *
Vlechten. * — ,Omwin- Laken over, Berispen wegens,
Vereenigen ; /0-ABOUT, yen. tingen doen over.
den. *
oud., Omvatten; 2.) to — WITH, Ver- to Twitch, v. a. Knijpen , Nijpen. * —,
v. n. Zich winden. Rukken, Trekken ; a.) to — one BY the
binden met. * —
—, Zich verbinden. * Zich inslui- sleeve, Iernand bij de mouw trekken ;
ten. * —, Zich draaijen. * —, Zich ver- 2.) to — OFF a cluster of grapes, Len'
nederen ; I.) to —ABOUT, Zich winden druiventros afplukken; 3.) to — a thing
en;; 2.) to — IN love, Zich in liefde OUT of one's hands, lemand iets nit de
hand "vringen.
vereenigen.
* ,
Ruk,
Twine , s. Getwijndgaren, Naaigaren, o., Twitch, s. Kneep. *
Tweern, * Kronkeling.*—, Onk- Kramp , yr.
Twitchgrass, s. zeker onkruid, Kweekhelzing, yr.
to Twinge , v. a. Steken, Knijpen; to — gras , o., Kwekke,
one BY the ears, Iemand in de ooren to Twitter, v. n. Kweelen. * Klanpertanden. *— , Eensklaps van erne beknijpen , Iemand bij de 'ooren trekken.
Kwellen. * —, v. n Knijpingen geerte bekropen warden.
Twitter, s. 4anval (van eenige begeerhebben, Eene scherpe pijn gmelen.
Hevige pijn, yr.
te), an.; to Have a— TOWARD, Trek
Twinge, s. Steek,
hebben naar. Aanm. JOHNSON noemt
*—, Kneep, m.
daze uitdrukking Low. s —, Gekweel,o.
Twink, s. Oogcnblik, Oogwenk, m.
to Twinkle, v. n. Vonkelcn. * —, Kap- Twitter , s. Beri3per, m.
to
Twitter, v. n., zie to Titter.
his
oogen; The barber twinkled UPON
rum and water, De barbierknipoogde te- Twittering, s. Begeerte; yr.
Twittle-twattle , s. Gesnap, o.
gen zijn' rum en water.
Twixt, voor Betwixt.
Twinkle, s., zie Twinkling:.
Twinkling, s. Vonkeling , Flikkerirg, yr. Two , adj. Twee; By — and—, Paar.cge* —,0ogwenk,Oogenblik, m. *—,0ogen- wijze, Twee aan twee. *--, s. Twee. vr.
Twobedcled, adj. Met twee bedden of
bilk , m. en a., Moment, o.
slaapplaatsen.
Twinling, s. Tweelingslam, o.
Twinner, s. Die tweelingen voortbrengt Twocapsuled, adj. Met twee capsules.
Twocelled,
adj. Met twee cellen.
of teelt.
Two-edged, adj. Tweesniidend.
Twin sister, s. Tweelingrzuster,, yr.
Twinter, s. dier van twee jaren, Twee- Twoflowered, adj. Tweebloemig.
Twofold, adj. Dubbel , Tweevoudig.
winter, in.
veroud., zie to Twitter, Twograined, adj., zie Bicoccous.
to Twire, v.
Twohanded , adj. 7weehandig , Zich van
to Chirp.
to Twirl, v. a. & n. Snel omdraaijen; to- beide handen bedienende. *—, Voor twee,
handen geschikt ; fig. Groot, Plomp.
ABOUT, Ronddraaijen.
Twohorned, adj. Tweehoornig.
Twirl, s. Ronddeaaijing , yr.
to Twist , v. a. Twijnen. * —, Vle ch- Twoinched , adj. Twee duim lang.
ten. *—, Draaijen. *—, Wringen. Twoleaved, adj. Tweebladig. * —,Met
*—, Omwinden, Bewinden. *--, Stne- twee vleugels , Dubbel.
den , Maken. *—, Vereenigen, "Ian- Twolegged, adj. Tweebeenig.
een hechten. * —, Indringen ; I.) to Twolobed, adj. Tweekwabbig.
ABOUT , Omwinden; 2.) to -- WITH , Twolipped , adj. Met twee lippen.
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Twopence. s. welter eene tnunt , Tweestuiverstnk 4 0. * —, thans, Twee stuiver (als waarde), tn.
Twopenny , adj. Twee (Eng.) stuivers
lvaard of ko,tend.
Tvoprong, adj. Tw,:etandig.
Tworowed , adj. Met twee rijen.
Twoseeded, adj. Met twee zaden.
Twoshaped, adj. Van twearlei gedaante.
Twotongued, adj. Dubbeltengig.
Twovalved zie
T wowinged , adj. Tweevleugelig.
to Tye, zie to Tie.
Tyke, zie Tike.
Tvmbal, s. Pauk, Keteltrom , yr.
Tympan, a. bill boekdrukk. , Delesel , o.,
Tympan , tn. * —, bill schrijnw., Paneel, o.
Tympanites, s. B. joHNsoN, zekere ziekte , Trommelzucht, y r. , zie Tympany.
to Tympanize, v. a. Opstannen (gefijk
het vel over eene trommel). * , v. u.
Trommelen , De trommel slaan.
'tympanum, a. Trommel , yr. * — , in de
ontleedk. , Trommelvlies , o.
Tympany , s, zekere ziekte , Trommelzucht , yr.
Tyny, adj. Zeer klein , zie het thans alleen gebruikellike Tiny.
Type , s. Afbeeldsel.
, Voorteeken, a.
* —, Drukletter, y r., Drukletters , yr.
tneerv. *
veroud., 1VIerk , o., Stem, m., Tecken , o.
to Type, v. a. ongebruik., Yoorstellen ,
Afbeelden.
Typhoid, adj. Van den typhus, Typhusachtig.

TYPH
Typhus, a. eene koorts , Typhus , m., Haspitae;koorts , yr.
Tyric , Typical, adj. (Typically, adv.)
Zwnebeeldig , Voorstelleni.
Typicalness, a. Zirtnebeeldigheid , yr.
to Typify, v. a. Afbeelden , Voorstellen.
* —, Voorspellen.
beading der wereld, yr.
Typocosmv, s.
Typofounaer, s. Let‘ergleter,,
Typographer, s. Boekdrukker,, tn.
Typographical, adj, ( Typographically,
adv.) veroud. , Zinne;eeldig. *—, thans,
Beteekkelijk de d; ui,'kunst , Als de drukkunst , 7ypographisch.
Typography , s. veroud., Zinnebeeld;ge
voorstelling. * — . thatis , Drukkunst, yr.
Tyranness, s. Geweldenaarster,, yr.
Tyrannic, Tyrannical adj. (Tyrannical, adv.) Geweldig , H,'erschzuchtig, Onerdrukkend , Tiranniek , 1Vreed.
Tyrannicide, s. Tirannem)word. *—, Tirannendooder,
Tyranning, adj. SPENFER Tiranniek.
to Tyrannize, v. n. een tiran beer.
schen , Wreed regeren; to — OVER , Onderdrukken. * —, v. a. MILTON , Door
dwingelandij noodzaken. (Tyrannical.
Tyrannops, adj. (Tyrannously, adv.), zie
Tyranny, s. Wreede regering , Ondereirukking,Tirannij. * —, Wreedheid , yr.
Tyrant, s. Tiran , Dwingeland„ Geweldenaar ,
Tyre, s., zie Tire.
Tyro, s. Beginner (In geleerdheid), nt.
Tythe, etc., zie Tithe, etc.
Tzar, etc., zie Czar, etc.

U.
U
U
U, s. tie letter U, y r. Aanm. De u , alt ubiquity; ukase ; nitrate , ululation ;
aanvangsletter, /c-scherp cf zacht. Scherp, unanimity tot unanimousness; unicapsular
wanneer zij den klank heeft van de Holl. tot uniliterat; unilocular ; union tot uni•
u isa durven , als : Under, en zacht, vocation; uranglimmer tot urarioscopy;
wanneer zij ten naaste bill de uitspraak are tot urethra; uric tot uroscopy; usage
beef: van joe. De woorden , waarin de tot user; usual tot utis• utopia tot utriu zacht is, zifn: uliginous;ubcruus tot ) cular; uvea tot uvula. ilangaande het ge-

UBEt
bruik van het lidw, a ofan veer de zach:c
of scherpe u , zie op A.
Uberous , adj. Vruchtbaar,, Overvloedig.
Uberousne;s s. Vruchtbaarheid, yr.,
Overvloed ,
Uberty , s. FLORIO 7 1613 , ;le Uberousness.
Ubication , Ubietv , s. Plaatsekke betrekking , Plaatselijkheid , waar iemand of
jets is, yr.
Ubiquitariness, S. FuLtnR, zie Ubiquity.
Ubiquitary, adj. Overal tqenweordig. *—,
s. Die oyeral tegenwoordig is. * , Aanhanger van heir gevoelen , dot Chris tinligchaam overall tegenwoora7g is ,
Ubiquity, s. Overal , egenwoordigl2eid, Aiomtegenwoortligheid , yr. (o.
Udder, s. Uijer,, m., (inGelderl. Gier 9
Ucldered , adj. Uijers of Een gier
hebbende.
Udsbud , Udsbuddikins 9 Udsnigg,ers, Udswoggers , interj. Slap perment !
Uglily, adv., zie Ugly.
Ugliness, s. Leelijkheid. * —, Schande•
lijkheid , Laagheid , vr.
Ugly, adj. Leelajk. *—, Schandelijk,Laag.
Ukase , s. bevelschrift van den Russ. kei
zer , Ukase , yr.
Ulcer, s. Zweer,, yr.
to Ulcerate , v. n. Zweren , Etteren. *—,
v. a. Doen zweren , Tot ettes ing brengen.
Ulceration , s. Zwering , Ettering , yr.,
Etteren, o. * —, Zweer,,Verzwei ing, yr.
Ulcered , adj. In eene zweer veranelerd ,
Verzworen.
Ulcerous, adj. Vol zweren.
Ulcerousness, s. Zwerigheid , yr.
Ulcuscle , s. Zweertje , o.
Uliginous , adj. Modderig , Slikkig Nat.
Ullage, s. Noodige hoeveelheid vocht, ens
het uit een vat gelekte to herstellen,
Ulmin , s. zekere stof, die in den bast der
oneeste boomen inzonderheid der olmen,
ffevonden wordt.
Ulna.r, adj. Vast bet elboogsbeen; — artery,
Elleboogs slagatier, yr.
Ulterior, adj. flan gene zijave. * —, Op
eene andere phials herder.
Ultimata, s. pl., zie Ultimatum.
Ultimate, adj. Perste. *—, Laatste.
Ultimately, adv. Eindelijk , Ten laatcte,
Ten slotte.
Ultimation, s. SWIFT, zie Ul(timatum.
Ultimatum, s. (pl. Ultimata ,) Lacoste
verklaring of voorwaarde , yr. , Ulti
'autism 0.
Ultiine , adj. veroud. , zie Ultimate.
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Ultimity, s. veroud., Besluit „ o.
Ultimo , s. b ij koopl. , De lrsatste der vorige maand, tn.
Ultion, 5. BROWN, Irr a eik Vr.
,s. zeUltrama..ine , adj. 0,erzeesch *
kereschoone bin ,nwe veriv,Ultrariatiino.
Ultramont2ne , adj. Aan gene zijde der
, Vreemel. * ,
Bergen,
s. Vreemdeling vs. est yr.
Uliramundaue , adj. B viten de wereld ,
ena in-d: ch.
Bovenrraanse,?
Ultroneous ,
14, Opzettelik,
zie Spent.tne,::s.
to Ululate, v. n.
Ulilarion , s. Gen!, 11 , o.
Umbel, s. in de ,Jant/e. Kruin (van eenige b;. ne een),
, Schtrm o.
, adj. Schermvormig.
Umbeilaied. , adj. its de plantk., Uitgespreide kruinen of schermen hebbende.
Umbellicle , s. Kleine umbel.
Umbelliferous , adj. in de plantk. ,
gespreide kruinen of schermen
gende.
Umber, s. zekere verf, Omber,, m.
to Umber, v. a. SIIAKSP. 7 Met omber verwen of kleuren. * —, Verdonkeren,
Umbered , adj. Geschaduwd.
Umbilic , S. HERBERT, Navel, m.
Umbilical , adj. Tot den navel behoorende,
Van den navel.
Umbles , s. pl. Ingewanden(van een here),
o. meerv.
Umbo, s. Verhevenheid (zie Boss ) van
een schild , y r. , Navel, tn.
Umbrage, s.'Schaduw, Lommer. *—,Schaduw , y r., Schijn , m. * , Vern, oeden ,
o. 9 .elrgwaan , m. ; to Take — at a thing,
Een kwaad vermoeden orntrent iets opvatten.
Umbrageous, adj. Lommerriik. *--, vetoud. , Donker.
Umbrageousness, s. LommerrOeheid , yr.
Umbratic, Umbratical , adj. Zinnebeeldig,
Schadurachtig. * — , B. JOHNSON, Huiszittend.
Umbratile, adj. Onivezenlijk, Nietig.
Umbratious , adj. WoTToN, zie Captious.
Umbrel, s. veroud. , zie Umbrella.
Umbrella, s. Scherm, Regenscherm, o., Paraplu , Zonnescherm ,m. Aanm. .dls zonnescherm bezigen de Engelschen veelal
Parasol.
Umbrello , s., zie Umbrel.
Umbriere , s. SPENSER , Vizier ( van senen
( held , yr.
, o.
Umbrosty, S. BROWN , Schadnwriik-
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Umpirage, s. Uitspraak van eenen golman of scheidsman, yr.
Umpire, s. Scheidsman , Goiman, m.
Un, insep. prep. veelal overeenkomende
met het Hill. on ; somtifils ook: ont.
Aanm. Eenige woorden onrerschillig met
tin of in geschreven , die men onder
niet vindt , zoeke men bij in.
Unabased , adj. Onverlaagd., Onverminderd , zie to Abase.
Unabashed, adj. Onbeschaamd.
Unabated, adj. Onverminderd.
Unabating , adj. Onverminderend.
Unabbreviated , adj. Onverkort.
Unabetted , adj. Onopgestookt , zie to
Abet.
Usability, s. MILTON, ongebruik., Onvermogen , o.

Unabjured , adi. Onafge.zworen.
Unable , adj. Onbekwaam. * Onvermogend ; I.) - FOR, Ongeschikt voor,
Onbekwaam tot ; 2.) - TO, Onvermo.
gend of Buiten staat om te.
Usableness, zie Usability.
Unabolishable , adj. MILTON, Niet of to
schaffen, Onherroepel#k Oat niet afgeschaft ken worden.
Unabolished, adj. Nit: afgeschaft , Nog
in werking , Onafgeschaft.
Unabridged, adj. Onverkort, In zijn geheel.
Unabrogated, adj. Onafgeschaft.
Unabsolved , adj. Niet vrijgesproken.
Unabsorbabie , adj. DAVY , Onopslurpbaar.
Unabsorbed , adj. Onopgeslurpt , Niet op.
geslurpt.
Unaccelerated, adj. Onversneld „Onbespoedigd.
Unaccented, adj. Zander accent, Onbetoond.
Unacceptability, s. Onaannemelijkheid,vr.
Unacceptable,adj. 0 naannemelijk.
aangenaam ; to Be—TO Onaangenaam
zijn aan, Mishagen.
Unacceptableness,s.Onaangenaamheid,vr.
Unaccepted, adj. Niet aangenomen, Onaangenomen.
Unacceptible , adj., zie Unacceptable.
Unaccessible, adj. HERBERT, Ontoegankelijk , zie het betere Inaccessible.
Unaccespibleness,s. Ontoegankelijkheid,vr.
Unaccomodated, adj. SETAKSP. Niet ingerigt. * — , Niet bijgelegd of geschikt.
* —, Onverzorgd.
Unaccompanied , adj. Onverzeld;— WITH,
Onverzeld van.

UNAC
Unaccomplished, adj. Onvoltooid. • —
Onvervuld. * —, Ongevormd.
Unaccomplishment, s. MILTON , Ongevormhei d , y r. , Gebrek aan vorming of
ontwikkeling , o.
Unaccording, adj. Niet overeenktemmend.
Unaccountability, s. SWIFT , zie Unaccountableness.
Unaccountable, adj. Onverklaarbaar ; TO , Onverklaarbaar voor. * — , Onafhanketijk , Onverantwoordelijk.
Unaccountableness, s. OnverklaarbaarOnafhankelijkheid , Onverheld. *
antwoordelOheid , yr.
Unaccountably, adv., zie Unaccountable.
Unaccredited , adj. Ongeaccrediteerd zit
to Accredit.
Unaccurate , adj. BOYLE , zie Inaccurate.
Unaccurateness, zip Inaccuracy.
Unaccusable , adj. Onberispelifk.
Unaccustomed, adj, Niet gewend ; — TO,
Ongewend aan. * —,Ongewoon,Nieuw.
Unaccustomedness, s. Ongewendheid.*—,
Ongewoonheid Nieuwheid, vr.
Unachievable , adj. Onaitvoerlijk , Ondoenlijk.
Unachieved,adj. 0 nui tgevoerd, Onverrigt.
Unaching, adj. Onpijnlijk , Smarteloos.
Unaching, adj. Onsmartslijk.
Unacidulated, adj. Ongezuurd.
Unacknowledged, adj. Onbekend, Niet
erkend.
Unacknowledging , adj. Onerkenteliik.
Unacquaintance, s.Onbekendheid;—wIT IT,
Onbekendheid met. * — , Onkunde , Onervarenheid , yr.
Unacquainted, adj.: Onbekend ; warn
Onbekend met.
Unacquaintedness, s. WHISTON, zie Unacquain tance.
Unacquirable, adj. Onverkrijgbaar.
Unacquitted, adj. Onafgedaan.
Unactive , adj., zie het betere Inactive.
*
Werkeloos.
Unactuated, adj, Niet aangezet.
Unadapted , adj Niet voor iets geschikt.
Unadicted , adj. Ongewed.*
Niet overgegeven.
Unadressed , adj. Niet toegaigend. * —,
Niet aangesproken.
Unadmired , adj. Onhewondcrd.
Unadmiring, adj. Niet bewonderend, On•
verschillig.
Unadmittable, adj. Niet toe te laten.
Unadmitted, adj. Niet toegelaten.
Unadmonished , adj. Onvermaand. * —,
Ongewaarschuwd.

UNAD
Unadopted , adj . Niet aangenonten.
Unadored , adj. Onaangebeden.
Unadorned, adj. Onversierd.
Unadulterate , adj. ADDISON , zie Unadulterated.
Unadulterated, adj. Echt,Niet vervalscht,
Onvervalscht.
Uuadulterately,adv.Zuiver,Onvervalscht.
Unadventured, adj. Ongewaagd.
Unadventurous, adj. INILE,To N , Niet roekeloos.
Unadvertent , adj. , zie het betere Inadvertent.
Unadvertised, adj. Onvermeld , Onaangekondigd.
Unadvisable , aclj. Niet raadzaam, Onraadzaam.
Unadvised, adj. (Unadvisedly, adv.) Onvoorzigtig. * —, Onbedachtzaam, Onvoorbedacht.
Unadvisedness, s. Onvoorzigtigheid. *—,
Onvoorbedachtl.eid, yr.
Unaffectation , s. , zie Unaffactedness.
Unaffected, adj. (Unaffectedly, adv.)
Opregt, Niet schijnheilig. *—, Opregt,
Natuurlijk,Ongedwongen, Ongekunsteld,
Ongemaakt, Voor de vuist. *- - - , Vri I,
Niet gestreng naar de regels. * —, Onaangedaan; tc., Remain — UNDER, Onaangedaan blijven bij, under.
Unaftectedness, s. Ongedwongenheid , Natuurlifkheid , yr.
Unaffecting , adj. Niet treffend, Onaandoenlijk, Zander 5verkzng.
Unaffectionate , adj. Onbewogen, Onaangedaan.
Unaffianced , adj. Onverloofd.
Unaffirmed , adj. Onbekrachtigd, Onbevestigd.
Unaffiicted , adj. Ongestoord, Niet bedt oefd.
Unagitated , adj. Onaangedaan.
Unagreeable , adj. Onovereenkomstig.*—,
Onaangenaam; -TO, Onaangenaam voor.
Unagreeableness, s. Onovereenkomstigheid.
4 —, Onaangenaamheid, y r. ; — TO ,
Onaangenaamheid voor.
Unagreeing , adj. Niet overeenstemmend,
Niet passend.
Unaidable , adj. Niet to helpen.
Unaided, adj. Ongeholpen, Hulpeloos.
Unaimed , adj. Niet gemeend.
Unaiming, adj. Zander doel.
Unaired , adj. Ongelucht, Ongedroogd.
Unalarmed , adj. Onverschrikt.
Unal i enable, adj. Onvervreemdbaar.
Unaltenated , adj. Onvervreemd.
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Unallayed, adj. Onvermengd.
Unalleged, adj. Niet bijgebragt.
Unalleviated, adj. Onverligt.
Unalliable , adj. CHEYNE , 1Viet to ver•
binden, Onverbindbaar.
Unallied., adj. Niet vetwant. *—, Zander bonagenooten.
Unallottect , adj. Onverloot. 4. — ,Onverdeeld.
Unalmsed , s. Pommic , ( Course of Time,)
Geene aalmoezen ontvangen hebbende ,
Onbedeeld. (juis t.
Unallowable; adj.Ongeoorloofd.* —, Niet
Unallowed, adj. Ongeoorloojd.
Unaloyed , adj. Onvermengd.
Unalterable, adj. (Unalterably, adv.) Onveranderlijk.
Unalterablenes s, s.Onveranderliikheid,vr.
Unaltered , adj. Onveranderd.
Unamazed , adj. (Unamazed.1 y , adv. ) Onverschrokken.
Unamazedness , s.Onverschrokkenheid,vr.
Unambiguons, adj. Ondubbelzinnig , Duidelijk , klaar.
Unambiguously,adv.Ondubbeizinnig, Dui-

dels,k.

Unambitious, adj.Oneerzuchtig. *—, Niel
begeerig.
Unamendable , adj. POPE, Onverbeterlo'k.
Unamiable , adj. Onvriendeliik,Onbeminnelijk.
Unarnissible , zie Inamissible.
Unamplified , adj. Niet vergroot.
Uuamused , adj. Onvermaakt.
Unamusing, adj. Onvermakelijk.
Unatnusive , adj., zie Unamusing.
Unanalogous , adj. Ongelijk.
Unanalogical , adj. Ongelssk.
Unanalyzed, adj. Ono' gelost.
Unanchored, adj. Nies voor anker , Ongeankerd.
Unaneled , adj. SIIAKSP. , Onberegt , Het
laatste oliesel niet ontvangen hebbende.
Unangular, adj. , zie Not producing animation
Unanimated , adj. Onbezield, Levenloos.
* — , in andere beteekenissen, zie het
betere Inanima: e.
Unanimating, adj. Onbeteekend.
Unanimity, s. Eensgezindheid, Eenstern•
migheid , Eendragt , yr.
Unanimous, adj. (Unanimously, adv.)
Eensgezind, Eenstemmig , Eendragtig.
Unanimousness, s. Eensgezindheid ,Eenstemmigheid , yr.
Unannealed, adj. Ongeschilderd , enz.,
zie to Anneal.

UN AN
UNA
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Unarched , adj. Ongeit elfd.
Unannexed , adj. Onnangel2echt.
Una-gued , adj. Onbetwi.4. * — , B. JO NUnannointed , adj. Ongez ,,,fd.
, Onberi, / t, Onbeschulaigd.
Unannounced , adj. 1V7;et aangekondigd.;
to Unarm , v. a. Ontwatenen.'—, widen,
Unannoyed , adj. Ongepla,gd.
Unanswerable . atlj Onwederiegbaar.*—, zie to Disarm,
Unarmed , adj. Otgewapenci, Weerloos.
Onverantwrordel;i k.
Unanswerableness, s_anwederlegbaarheid. Unatra wiled , adj. iViet in ordc ge,,ragt.
'' —, Onbesch9,(.1iM.
* — , Onvercintwoo:dcli;Ucid , vr.
Unanswerably, adv. , zie Unanivo.-,r,s_ble. Unvra,-,d , adj. O'ngekleed. * —, 0::geUnanswered , adj. 07-beant-, y or,c' , 0,we- I.:Meld.
del-leg'. * —,On y ere6en,Onbsai,,,, o, d. Unirres ,;ed , t:dj. Nict vastgezet. * — ,
Unapocryphal , adj. MILTON , Ont y lifel Ni,t in beslag genome4.* — , Niet vastge,te,',:l.
achlig.
Unappeased, adj. Onverschrokken,Onres- Unarr:ved , adj. Onaangekomen.
Unartfiti
, adj. WATERHOUiE , 1653 , Oncchrikt
Unapparelled , adj. BACON, Onbekleed. geleerd , Onkundig. * — , C,NGIIEVE ,
Ona, g listig. *—, 0 rigeschikt , Onhawzg.
— , Ontkleed.
Unaparenr,, adj. Duister,, Onzigtbaar,, Unarifully , a.lv. Knnsteloos.
Unarticed , adj. Niet in artikel, verdeeld.
Onzienii;k.
Unappeasable, adj. SJUTII , Gcen hooge, U: ac!titicial , adj , , zie lnartifc:al.
Unasked, adj. Ongevroagd. * —, Orgeberoei., toelatende.
Unappeagable , adj. Onbey redigbaar. *--, zocht.
Unaspecjve , adj. FELTHAM, Geen gezigt
Onverzoenlik.
Unappeased , adj. Onbevredigd. * —, On- o„) lets hel,bende. * -- , Onopletten,L
Unaspirated , adj. Onaargeblazen , zie to
verzoend.
Asi.,,,rare.
Unappla,:ded , adj. Zonder goeilkenring.
Unappliable , adj. MILTON, zie Unappii- Unaspiring , adj. Oneerzuchtig.
Unassailable, adj. OnbestorruNiar.
cable.
Unapplicable, adj.LocKE,zie Inapplicable. Ueassailed, adj. Onaangerallen , OnaanUnapplied , adj. tr:ar,p 111C8 zich tiler geta,t.
heeft toege!egd , Ongeleerd. * — , Onbe- Unass,yed , adj. MILTON , OnT7eproefd,
"zie Unessayed.
steed, Nutteloos.
U: asi , sred, adj. Ongeholten ,Z,I:der hasp.
Una.ppre lfiended , adj. Niet begrepen.
Unv -.7, prehen3ible, adj. ,,zie het betere Inap- Unas,hting , adj. OabehufAczaad7 , 0.vgedienstig.
preliensibi,e.
Unapprehensive , adj. Nice schrander 7 Unasstined, adj. Ongetemperd. * —, OnOnbevatteliik. * —, Onbezorgd , (inbe- beer ed,gd.
konmerd, zie het betere Inappreiiens;ve. . Unawinuncr,, adj. T.Cet: a3rmatigend of
ye? waand Ee;:youd'g.
Unap prized 7 adj. Onondert igt.
Unapproachab l e, adj. Ongenaakbaar, , Ur ais..v..ed , adj. 0 nverzekerd , 0,,:..-,eier.
Ontotgankehjk.
* —, Niet te vertrouwen , Onz-,e;..er.
Unapproachsd , adj. Onge3r-takt„ *--, On- Uratoned , adj. Onverzoend, 0:..geL, oet ,
germakb aar.
Onaitgelvi.s.cht.
Ulla"- propriab le , adj. Ontoee ;genbaar.
Ui;a:.-onable , adj. Olive/ z g enilj. * —,
Utimpl . zipriated , adj. Ontoegeeigend.
IVEILT,,N 7 NI i., t tot ten gezind 7:eid to
U:ra:, proved , adj. "Viet goedgekeurd.'"—
brengen,
Onite y estigd. Una,tacned, adi. Ongc!,eelit,Onvereen.'gd;
U::apt , ad l . Don: , ?or. *—, _Treag *--, — TO , One bon"en met. * — , In , cgt.,
0,;geschikt , OnZ7 ek,Waam. * —, Ong, Onaangehouden.
past ; I.) — t oil , Ongeschikt veer ; a. ) Unattackcd, adj. Onaangcvalisn ,O g an,eranr!,.
- TO, Ongeschi,:l ,in te.
Ut-laptly , adv. , zie Unapt. *— , One- Unattainable, adj. Onverkriierrar. *—,
,:00016k, Slecht. °libel eikbaar; —B y , Onbereikbaar yo,r.
Unaptness , s. SIIAKSP. , LOCRIn , Don- Unatz,inablene',3s , a. °n y e.= kri:Jgbaar;:eid.
held , OngeschiktLei ‘i, * —, To ,!,7,,,;:leid. * —, Onbereikbaarheid, yr.
Ongepastheid , y r. , zie bee betere limp- Una , tained , adj. Onyerk; ejeo. r -,, 0atittide.
bereikt.
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Unattainted, adj. Onbeschimpt, zit to
Attaint.
Unattempted, adj. Onbeproefd.
Unattended, adj. Onverzeld, Zonder ge—, Onbemerkt ;
To,
volg,
Ves zulmd, Verwaarloosd.
Unattending, adj. Onachtzaam.*
Niet
, Niet wachtend.
Yerzellend. *
Unattentive, adj. TATLER, zie Inattentive.
Unattested , adj. Onbetuigd.
Unattracted, adj. Nat aangetrikken.
Unattract i ve , adj. N'et aan.'oALgijk.
Unaugn,ented , adj. °n y e! meerderd.
Unauthentic, adj. Oribekrac,',t.gd, Onecht.
Unauthenticated , adj. Onbekrachtigd.
Unauthorized , adj. Oul)evoegd.
Unavailable, adj. N itteloos , Vergeersch.
Unavailal , leness, s. 1Vu tt eloosheid, Vruchtelooslaid , yr.
Unavailing, adj. Nutteloos Ijdel.
Unavenged, adj. Ongewrokem.
Unavoidable , adj. Onvernsijdelfik. (yr.
Unavoidableness, s. Onvermidelijkheid
Unavoidably, adv., zie Unavoidable.
Unavoided, adj. Niet yernseien. *SHARSP., Onverm-Ua'elifie.
Unavowed, adj. Onerlrend , Onbeleden.
Unawalted, Unawakened, Onopgeivekt.
Unaware , adj. Onoplettend , Onopmerk
zaam. * —, adv. On y oorbeasscht. '
On yerwachts , Onverhoeds.
Unawares , adv., zie Unaware, adv. Aamn.
ij elide schrifvers vindt men At unawares.
Unawed, adj. Oneerbiedig. * , Onversaagd.
Unbarked, adj. Niet bereden, Onbereden,
* — , Nat onderstennel , Zonder hulp
Ilnlpeloos.
Unbaked, adj. Ongebakieen , Otgaar.
Unbalanced, adj. Onafgewogen. "—, Zonder evetiwigt.
to Unballast, v. a. bit' scl:ipD., Den ballast uit
werpen , Ontballasten.
Uahallast, adj. ADDISON, zie Unballasted.
Unballasted , adj. Ongeballast. *--,Ongelijk geballast.
U n banded, adj. Ongebdnchn, Zonder band.
Unbanuered, adj. Zonder banieren.
Unbaptized, adj. Ongedoopt.
to Unbar, v. a. °penes: , Ontsluiten ,
Opens luiten.
Unbarbed, adj. SIIAKSP., Ongeschoren.
Yan een'
Ongebaard.
Unbarked, adj. BACON, Van den bast

ontdaan , Geschild. Aaiun. Tegenwoordig gebraikt men Baraad.
Unbarrad, pref., zie to Unbar. *—, adj.
Ongesloten , Opens.
Unbarring , part., zie to Unbar. *—, 6.
Ontsluiten , Qpenen , o.
Unbashful , adj. Onbeschaamd , Schaamteloos.
Unbated, adj. Onveszwakt.
Unliathed, adj. DRYDEN , Ongebaad.
* —, Onbeyocht?'gd.
Unbattered, adj Ongeslagen. * - - - • Ongecchonden , Onbesci ,diga , On,erlet.
to Uabay , v. a. Noma's, °pencil, Open
makers of zetten.
Unbearabie, adj. SIDNEY, Ondragelifk ,
Onuisstaanlifk.
Unbearded , adj. Onge,cboren.
Unbeariag, adj. Geene y ruchten dragende,
Onvruchtbaar.
Unbaaten, adj. Ongeslagen. * — , Ongebaand.
Unbeauteous, adj. HAMMOND , Onsch0on.
Unbeautiful, adj. SOUTH, Onschoon.
to Unbecome , v. n. SHERLOCK , Nies
voegen.
Unbecoming, adj. (Unbecomingly, adv.)
0 nwelyoege ajk.
Unbecomingness , s. OnwelyoegelOkheid,
to Utibed , v. a. lz. WALToN , Van het
bed d,en opstaan.
Unbedewed, adj. On bedaurd.
Unbefitting, adj. Ongepast , Onwelvocgeliik.
Unbcfriended , ad j . ' Zonder yriend.s—,
Onbegunstrgd.
to Unoq,et , irr. v. a. DRYDEN, Van. het
- aanz'en berooven , Ongeboren rnsaken.
Unhegot, Unbegotten , part., zie to Unbeget. * —, adj. Ongeboren , ,E.euwig.
* — , Ongeboren , Nog niet geboren.
* —, Nset geboren w,rdende.
to Unbeguile , v. a. Uit den droom helpen , De oogen openen,Uit den dut Llpen.
Unbegun , adj. Onbegonnen.
Utabe hell , adj. Ongczien, On,.angehoord.
Unbolted, adj. Onbeiogcn. * — , Yrilge
. 1,, , oken.
Unbelief, s.Ongelorf, 0., Ongeloovigheid.
* — , Ovgosssienstighesd, yr.
to Unbeliave, v. a. WoTToN , Net y ertreztwen , Wantrouwen. * — , Niet gelooven.
Unbeliever, s. Ongeloovige , tn, en yr.
Unbelieving , adj. Ongelooyig.
Unbelovel , adj. Onbeinind.
Unoemoaned, adj. Onbetreord.
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to Unbend , irr. v. a. Ontspannen , Losdoen , Losbinden ; to — FROM Losmaken van ; fig. to—one's mind , Den geest
ontspannen Zich uitspannen, Uitrusten;
to — one's cares, De zorgen verdrilven.
* scheepsw., als : to — the cables,
De touwen uitsteken ; to— a sail, Een
zeil afslaan; to — a rope , Een touw losmaken.
Unbending, s. Ontspannen, o. * ,Uitrusting , yr. * —, adj. Onbuigbaar. *—,
Hardnekkig. —, Tot uitspanning dienende ; An — hour, Een uurtje van uitspanning.
Unbeneficed, adj. Zonder (kerkelijk) beroep , Onberoepen.
Unbenefited , adj. Onbegunstigd.
Unbenetted , adj../Viet in het net gekregen.
Unbenevolent, adj. Onmilddadig,Onburrnhartig.
Unbenighted , adj. Zonder nacht, Nimmer
dais ter.
Unbenign , adj. Ongunstig.
Unbent , pret. & part., zie to Unbend.
adj. Ongespannen. — , Onge temd Onoyerwonnen. —, Slap.
to Unbenum, v. a. Uit eene verkleuming
of verstfiy ing weder baYbrengen , Verwarmen.
Unbenummed, adj. Niet verkleumd.
Unbenumming , s. Verwarmen, o.
to Unbeseem , v. n. Niet voegen.
Unbeseeming, adj. ( Unbeseemingly, adv, )
Onwelvoegeliik , Onge,chikt.
Unbeseemingness , s. OnivelvoegeliJkheid,
Ongeschiktheid , yr.
to Unbesot, v. a. Wifzer maken.
Unbesonght, adj. Ongebeden.
Unbespoken, adj. Onbesproken, Onbesteld.
Unbestowed , adj. Ongegeven.
Unbetrayed , adj. Onverraden , Geheim.
Unbetrothed , adj. Onverloofd.
Unkewailed, adj. 0 n beween d, Onbetreurd.
to Unbewitch, v. a. Onttooveren.
to Unbia:s , v. a. Van vooroordeelen be, OnpartUdig waken.
Unbiassed, adj. ( Unbiassedly , adv.) Onbevooroordeeld , Onpartljdig.
Unbiassedness , s. bish. HALL, Onpartijdigheid , yr.
Unbid , Unbidden, adj. Ongebeden , Ongenood. * —, Onbevolen , Vrsitvillig.
Unbigotted , adj. Niet dweepachtig,Niet
bijgeloovig.
to Unbind, irr. v. a. Losbinden „ Ontbindin
to Unbish.op , v. a. SOUTE/ Yan de bis-
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schoppelijke waardigheid berooven, 4f
zetten.
to Unbit , v. a. (een paard) Het gebit
afnemen , ilftoomen , Outtoomen. * ,
scheepsw., Van de beting afnemen.
Unbit , adj. Ongebeten.
Unbitted , adj. Zonder gebit, Onbeteugeld , Ongetoomd.
Unblamable , adj. Onberispeliik, *—, Onschuldig.
Unblamableness, S. Onberispeligeheid,Onschuld, yr.
Unblam ably , adv.., zic Unblamable.
Unblamed , adj. Niet berispt of beschuldigd.
Unbiassed, adj. Onbeschadigd, zie to Blas.
Unbleached, adj. Ongebleekt.
Unblemished , adj. Ongeschonden , Onbeylekt.
Unbleached, adj. MILTON Onbevlekt
On yerdonkerd enz., zie to Blench.
Unblenching , adj. Onversaagd.
Unblended, a *ij. 0 nvermengd , Zuiver.
Unblessed, adj. Very lock t, Verdoemd. *--,
Ongelukkig , Rampzalig.
Unblighted , adj. Ongestoord, Ongeschonden.
to Unblind, v. a. Ziende waken. * ,
Ophelderen.
Unblinded , adj. Onverblind.
Us bloodied, adj. Niet met bloed beviekt.
* , Met geen bloed bezoedeld.
Unbloody,, adj. Met bloedig , Onbloedig.
Niet bloeddorstig.
*
Unblussoming, adj. Ntet bloeijend.
Unblotted , adj. Onbevlekt.
Unblown , adj. Niet ontloken. * , Niet
bioeijend. * Onuitgebluscht.*—,Onaangeblazen.
Unblunted , adj. Niet stomp gemaakt of
geworden.
Unbodied, adj. Onligchamelijk , Onstoffelijk. * —, Van het ligchaam ontdaan.
Unboiled , adj. Ongekookt.
to Unbolt, v. a. Openen, Ontgrendelen.
Unbolted, adj. Ongesloten , Open, Ongegrendeld. *
Grof, Ongebulld.
to Unbone , v. a. verond., De beenen of
botten uit doen , Ontbeenen , zie to
Bone.
Unbonneted , adj. Zonder hoofddeksel
Zonder hoed, Met geen' hoed bedekt.
Unbookish , adj. Niet van de boeken hot,
dende. * —, Ongeletserd, Ongeoefend.
Unbooted 5 adj. Ongelaar d.
to Unborcier, v a. Den ran d bocrd ,
karat of zoom afd ,en.
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Unbordered, adj. Zonder rand, Ongerand.
Unbored , adj. Ongeboord.
Unborn , adj. Nag niet geboren, Ongeboren , Toekomsag , Toekomend.
Unborrowed, adj. Niet ontleend. *
Oorspronkelajle , Echt , Onvervalscht.
to Unbosom, v. a. Vertrouwen, Devertrouwen ; to — a thing TO one, Iemand
iets toevertrouwen. —, Openen; to—
one's self, Zifn hart openen.
Unbottomed, adj. MILTON, Bodemloos.
* -, HAMMOND, Zonder grand of steun.
Unbought, adj. Ongekocht, Ells een geZonder troopers, Dat geene
schenk. *
keepers vindt , Onverkoopbaar.
Unbound, adj. Oningebonden Los.
Onbedekt.
Unbound, pret. & part., zie to Unbind.
Unbounded, adj. (Unboundedly, adv.)
Oneindig , Grenzeloo ,. * —, Onbeteugeld, Vr , Ongebonden.
Unboundedness, s. Grenzeloosheid. *
Ongebondenheid, yr.
Unbounteous, adj. Onmilddadig.
to Unbow, v. a. FULLER, zie to Unbend.
Unbowed, adj. Ongebogen.
Unbowed , adj. Ongewelfd.
to Unbowei, v. a. Ontweijel.
to Unbox, v. a. Uit ecne dogs nemen.
to Unboy , v. a. Te vroeg aan zich zel
yen overlaten.
to Unbrace, v. a. Loslaten, Losmaken.
Unbranel.ed, adj. Ongetakt.
Unbranching , adj. Geenc takken vortnevde.
to Unbrea,,t, v. a. 0 penbaren, Onts luiten.
Unbreathed, adj. Ongeadernd. * —, Ongeoefend.
Unbreathing, adj. lidemloos Levenloos,
Onbezield.
Unbred, adj. Onopgevoed. * Ongeoefend ; — TO Niet geoefend in, Niet
opgeleid tot.
Unbreeched, adj. Zonder broth. *
scheepsw.,
Zonder staartschroef: *
Los van de broeking.
Unbrewed, adj. Ongebronwen.
Unbribable, adj. FULHAM, Onornkoopbaar.
Unbribed, adj. Niet orngekocht, Onom•
gekocht.
to Unbridle, v. a. (een paard)Den teem
afdoen , Aftoomen, Onttoomen.
Unbridled, adj. Ongetoomd. *—, Toomeloos , Ongebonden, Los.
Unbridlednees, s. Ongebondenheid, yr.
Unbroke , Unbroken, adj. Ongeschonden.
* —,_Onbeteugeld , Niet onderworpen;
ENG. A. DUTCH DICT.
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- TO the plough, Ongewend aan den
ploeg. —, Niet getemd. * ,
Geheel.
Unbrotherly,, adj. Niet broederlijk 7 0nbroederlijk.
Unbruised , adj 0 ng ekwet,t, Ongekneusd.
Unbrushed, adj. Ongebursteld, Ongeschuijerd.
to Unbuckle , v. a. Losges pen, On tge,pen.
to Unbuild , irr. v. a. Slolen, Afvreken.
Unbuilt, pret. & part., zie to Unbuild.
*-- , adj. Ongebouwd.
to Unbung, v. a. De spon (van een vat)
losslaan.
to Unburden, v. a. Den last afnemen,
Mededeelen. Aaiun. to
Ontlasten. *
Unburthen verdient de voorkenr.
Unburied , adj. Onbeg'
Unburned , adj., zie Unburnr.
Unburning, adj. DIGBY , Nret brandend.
Unburnt, adj. Onverbrand.
to Unburthen , zie to Unburden.
to Unbury, v. a. Opgraven, Uitgraven.
Unbusied., adj. Niet bezig gehouden ,zie
to Busy.
to Unbutton , v. a. Losknoopen.
to Uncage, v. a. Uit de kooi doen , laten.
Uncalcined, adj. Niet
Uncalculated , adj. Onberckend.
Uncalled, adj. Ongeroepen.
to Uncalm , v. a. DRYDEN, Verontrusten.
Uncalumniated, adj. Ongelasterd.
Uncancelled, adj. Niet afgeschaft.
Uncanopied , adj. Met geen' troonhemel
gedekt.
Uncandirl, adj. Onopregt, Oneerlijk.
Uncanonical, adj. BARROW, Strif-dig met
de kerkelijke wetten.
Uncanonicalness, s. Strijdigheid met de
kerkelirke 'wetter, yr.
Uncalwassed , adj. Ononderzocht.
to Uncap, v. a. De kap of Het bovenste
afnemen van, Ontdekken.
Uncapable, adj. LOCKE, zie IncaNble,
Uncaptivated, adj. Ongebotid.
Uncared , adj.: —for, Onbezorgd.
Uncarnate , adj. BROWN, Niet vleeschelijk.
Uncarpeted, adj. Zonder tapijten.
to Unease, v. a. Ontblooten. *
Aischilien , Afdoen , Aftrekken ; to — a
rabbit, Een konfin aftrekken.
Uncaught, adj. Onqevangen, Vrij.
Uncaused, adj. Niet veroorzaakt, Zonder oorza.,:k.
Uncautious, adj. DRYDEN, zie Incautious.
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Unceasable, adj. Onophoudeta.
Unceasing, adj. Poor tdurend Eeuwigdu, end.
Unceasingly, adv. Onop;toudelijk,
Uncoiling, adj. Zonder zoldering.
Unc&ebrated , adj. Ongevierd.
Uncelestial, adj. Yours t, Onhemelsch.
Uncensured, adj. Onbeoordeeld , Vrij van
berispirb.
Uncertain, adj. Onzeker; 1.)— IN, Onzeker ; 2.) - OF , Onzeker van.
Uncertained, adj. RALEIGH, Onzeker
gemaakt.
Uncertainly, adv. Onzeker.
Uncertainty, s. Onzekerheid , 0 ngewisheid , vr.
Uncessant , adj. 111oRz , zie Incessant.
to Unchain , v. a. Van ketenen bevniden;
10 - FROM, Ontketenen of Losmaken
van.
Unchangeable, adj. Onverander10.
Unchangeableness, s. Onveranderlijklaid, yr.
Unchangeably, adv. Onveranderlijk.
Unchanged, adj. .ATiet y e' nude d, Onv eranderd ; — TO, Nine veranderd in.
soms, Onveranderlijk.
*
Unchanging, adj. Niet veranderend.
Uncharacteristic, adj. Onkarakteristiek.
to Uncharge , v, a. Van eerie beschuldiging vrijspreken. — , SHAKSP., Eene
beschuldiging tegen iemand herroepen.
Uncharged, adj. Onbeladen, Onbeladen.
Uncharitable, adj. Liefdeloos , Onbarmhartig. (yr.
icharitableness, s. Onbarmhartigheid,
-charitably, adv. Onbarmhartig, Li efaeloos , Hal 3.
to Uncharm, v. a. Onttooveren.
Ur.charming, adj. DRYDEN , Niet betooverend.
Unchary, adj. Onachtzaam , Niet op zijne
hoede.
Unchaste, adj. (Unchastely, adv.) Onkuisch, Ontuchtig.
Unchastisable , adj. MILTON, Niet to
tiftlen.
Unciiastised, adj. Ongestraft.
Uneh. stity,, s. Onkuischheid, Ontucht,vr.
Unchecked, adj. Onbetratgeld , Onbeav- vgen.
UncheerIul, adj. Niet vrolijk , Neerslaetig , Treurig.
Uncheerfulness, s. Neirslagtigheid, Treurigheid , vr.
Uncheery, adj. STERNE Treurig , Onaangenaam.
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Unchewed , adj. Ongekaauwd.
to Unchild, v. a. SHAKSP., Kinderloos
makes. *
, bish. HALL, Den naam
van kind onwaardig waken.
Unchristened , adj. Ongediopt.
to Unchristian , v. a. Tot eenen onchristen
maken , Ells eenen onchristen behandelen.
Unchristian, adj. Onchristelijk.
Unchristianly, adj. & cdv. Onc;iristelflk.
Un'cnristiai:, ass, s. K. CHARLES, Onchris telijk.
to Unchurcli, v. a. SOUTH, In den ban
does, Van de gemeeaschap der kerk ult.
sluiten. * —, Van den aard e r ner kerk
berooven.
Unchurched, pret., zleto Unch-. ,.ch.*—,
,(1j. Die geenen kerk,gang get-Lian heeft.
Uncia s. Once, vr.
Uncial, adj., als — letter , of: *—, s.
zekere groote sonde later, doch geene
kapita le.
Uncinace , adj. in de plantk., Op het
einde gehaakt.
Unc;rcumcised, adj. Niet besneden , Onbesneden.
Uncircunic ; ion, s. Onbesnedenheid , yr.
Uncircumsc bed, adj. Onbegrensd , Onbeperkt.
Uncircumspect, adj. (Uncircumspectly,
adv.) Onvoorzigtig , Onachtzaam , Onbehoedzaam.
Uncircumstantial , adj. BROWN, Ongewigtig.
Uncivil, adj. Onwellevend ; — TO, Onbeleefd tegen.
Uncivilized, adj. Onbeschaafd. *
,
Lomp , Onwellerend.
Uncivilly, adv., zie Uncivil.
Unclad , adj. Onbekieed.
Unclaimed, adj. OngeFischt, zie to Claim.
Unclarified, adj. Ongezuiverd , Ongelouterd.
to Unclasp, v. a. ()penes; ; to — FROM,
Losmaken van.
Unclassic, Unclassical, adj. Niet classiek.
Uncle , s. Oem, m.
Unclean, adj. Onrein , Onzui i'er. * — ,
Zondig. *
, Onkuisch.
Uncleanliness , s. Onzindelfikheid , Onreinheid, vr.
Uncleanly, adj. Onrein , Vuil.
Uncleanness, s. Onteiniteid, Onzuiverheld , Vuilheid. * —, Zondigheid. *—,
Onkuischheid , yr.
Uncleansed , adj. Onge reinigd.
Unclefc , adj. Ongespleten.
CO Unclench, v. a, (de vuist) Opcnen.
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Aanmerk. to Unclinch verdient de
voorkeur.
to Unclew,, v. a. SHAKSP., Ontrollen,
Afwinden.
to Unclinch, zie to Unclench.
Unclipped , adj. Onbesneden, Geheel ,
Onbesnoeid.
to Unclog , v. a. Ontlacten. * —, Bevriiden , In vrijheid stei:en.
to Uncloister,, v. a. Uit het klooster nemen. * — , In vrijheid stellen ; to FROM, Bevrijden van.
to Unclose, v. a. Openen , Ontsluiten.
Unclosed, adj. Niet afgesloten , Open.
to Unclothe, v. a, Ontkleeden, Ontblooten ; to - OF , Ontkleeden of Ontbloot n van.
Unclothed , adj. Ongekleed.
ding.
Unclothedly,, adv. BACON, Zonder laceto Uncloud , v. a. Ontwolken.
Unclouded , adj. Onbewolkt.
Uncloudedness , s. Onbewoiktheid , Helderheid, yr.
Uncloudy , adj. Onbewolkt , Helder.
Uncloyed , adj. Niet bezwaard , Niet
overladen.
to Unclutch , v. a. Openen.* —, Uit de
klaauwen rukken.
Uncoagulable , adj. Onstolbaar. (ten.
Uncoagulated , adj. Ongestold, OngeronUncocked , adj. Onopgetoomd. * — , Onovergehaald , Ongespannen.
to Uncoif, v. a. Ontkappen , Het kapsel
afrukken.
Uncoifed , adj. Geen kapsel dragende.
to Uncoil, v. a. Yaneen doen,Lo3maken.
Uncoined , adj. Ongernunt.
Uncollected, adj. Onverzameld. * — 5
Verwat d.
Uncoloured, adj. Ongekleurd. *—, Onopgesierd.
Uncombed, adj. Ongekamd.
Uncombinable , adj. Onvereenigbaar.
Uncombined , adj. Onvereenigd.
Uncomeatable , adj. TATLER , Ontoegankelijk , Ongenaakbaar.
Uncomeliness , s. OnsierliJkheid, Onbevalligheid , Leelijkheid , yr.
Uncomely, adj. Onsierlijk , Onbevallig ,
Leelijk:
Uncomfortable, a.dj. Onaangenaam, Troosteloos , Ellendig. * —, Hulpeloos, Troosteloos.
Uncomfortableness, s. Onaangenaamheid.
* —, Hulpeloosheid, yr.
Uncomfortably , adv., zie Uncomfortable.
Uncommauded, adj. Onbevolen,Ongeboden.
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Uncommitted, adj.Onbegaan, Ongepleegd,
zie to Commit.
Uncomtnodious , adj., zie Incommodious.
Uncommon, adj. (Uncommonly , adv. )
Ongewoon , Zeldzaam.
Uncor.mtonness , s. Ongewoonheid , Zeldzaantheid, vr.
Uncommunicated , adj. Niet medegedeeld.
Uncommunicative, adj. Onmededeeszaam ,
zie Incommunicative.
Ur:compact , adj. FELTHAM, ADDISON,
zie Incompact.
Uncompacied , adj. FELTHAM , ADDISON,
zie lncotnpacted.
Uncompanied , adj. FAIRFAX , Onvergezeld , zie Unaccompanied.
Uncompassionate , adj. SHAKSP., zit Incompassionate.
Uncompellable , adj. Niet to dwingen of
to noodzaken.
Uncompelled, adj. Ongedwongen , Nat
gedwongen.
Uncompensated, adj. Onvergoed , zie
to Compensate.
Uncomplaining, adj. Niet klagend.
Uncomplaisant , adj. Onbeleefa ; — TO,
Onbeleefd jegens.
Uncomplaisan Ely, adv., zieUncomplaisant.
Uncomplete , ads. POPE, zie Incomplete.
Uncompl4ed , adj. Onvoltooid.
Uncomplying , adj. OninscNkkeliik.
Uncompounded , adj. Eens'cudig.
Uncompoundedness , s. Eenvoudigheid,vr.
Uncomprehensive , adj. SOUTH ,Niet begrijpend. * —; SHAKSP., Onbegriii,elijk.
Uncompressed, adj. Niet getirukt.
Uncompromising, adj. Zia.? g e kik b:ilvend.
Unconceivable , adj. LocKE , Onbegriivr.
paijk.
Unconceivableness , s. Onbigrijpelvkheid,
Unconceived , adj. Niet gdacht , Nie;
begrepen.
Unconcern , s. Onversehillig izeid, Zor.
geloosheid, Onbekommet dheid, yr.
Unconcerned, adj. Onverschillig, Onber
komtnerd. Aanm. Door de zaak , ten
aanzien van welke men onbekommerd is,
wordt het gevolga door with bit INIILToN,
door for bff DRYDEN , en door ac by
ROGERS.

Unconcernedly, adv. Onverschillig, 1114
onverschilligheid.
Unconcernedness, s. Onverschilligheid,vr.
Unconcerning , t dj. veroud., Niet 41,1
gaande , Onverschillig.

Unconcernment ,
ligheid , yr.

S. SOUTH,

OnverscLil-
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Unconciliated, adj., zie Not conciliated.
Unconciliating , adj., zie Not conciliating.
Unconcludent , adj. HALE , Onheslissend,
Onzeker, Onbepaaid, zie Inconclusive.
Unconcludible, adj. MORE zie Not determinable.
Unconcluding , adj. LOCKE, zie Inconclusive.
Unconclusive , adj. HAMMOND , zie Inconclusive.
Unconcocted , adj. Onverteerd. *_, Ongelouterd. * —, Onrijp.
Uncondemned , adj. Onverdoemd , Onverworpen.
Uncondensable, adj. Onverdikbaar.
Uncondensed , adj. Onverdikt.
Unconditional, adj. (Unconditionally,
adv.) Onvoonvaardeltik.
Unconducted, adj. Onbegeleid.
Unconfessed, adj. Onbeleden ; zie to
Confess.
Unconfinable, adj. Onbeperkbaar.
Unconfined, adj. ✓rij, Onbepaald. * —
Grenzeloos , Onbeperkt.
Unconfinedly, adv. Onbeperkt.
Unconfirmed, adj. .0nbevestigd, Zwak,
bit R. C., Ongevsrmd.
Onzeker.
Unconform , adj. MILTON, Ongelifk, OnTO, Ongelijk
overeenkomstig ;
Unconformable , adj. Onbestaanbaar,,
Onevenredig, Onovereenkomstig ; — To,
Onovereenkomstig met.
Unconformableness, s , zie Unconformity.
Unconformed, adj. Ongelf7k.
Unconformity, s. Ongetfikheid ,Onovervenkomstigheid , yr.
Unconfused, adj. (Unconfusedly, adv.)
Onverward ,
Unconfutable, adj. Onwederlegbaar,
Uncongealable , adj. Onbevriesbaar.
Uncongealed , adj. Onbevrof en.
Unconjugal, adj. In het huivelifie niet
voegend. *—, Echtgenooten 12 let voegend.
Unconnected, adj. Niet verbonden , On
zamenhangend, Los.
Unconniving, adj. Niet door de ringers
ziende, Gestreng.
Unconquerable , adj. (Unconquerably
adv.) Onoverwinneiijk.
Unconquered, adj. Onoverwonnen; BY,
Niet overwonnetz door. * , Onoverwinnelijk.
Unconscientious, adj. Niet naauwgezet ,
Gewetenloos.
Unconscionable, adj. (Unconscionably,
adv.) Overdreven,OnredeliA,Onbilliik.
gemeen, Groot. *—, Gewetenloos.
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Unconscionableness,
s.
Gewettnlcosheld, yr.
Unconscious, adj. Onbewust , OnA.'undig,
Onwetend ;
or, Onbewust van.
Unconsciously, adv. Zondor -bewustheid •
Onbewust.
Unconsciousness, s. Onbewustheid Onkunde , yr.
to Unconsecrate, v. a. SOUTH, zie to
Desecrate.
Unconsecrated , adj. Ongeheiligd , Ouge, Oningewiid.
Unconsented to , adj. Onvergund Niet
toegestaan,
Unconsenting, adj. Niet toestemtnend.
Unconscquential, adj. Van gsene gevelgen.
Unconsidered , adj. Onber,acht , °novel.
legd.
, Onbes,ehouwd , zie to Consider.
Unconsonant, adj. HOOKER, Niet overeenkomstig Niet overeenstemmend.
Unconspiringness, s. BOYLE , Vrijiieid
van zamenzwering , 7r.
Unconstan t , adj. SHAKSP zie Inconstant.
Unconstitutional , adj. Sto'ijdig met den
regeringsvorm, Onconstitntioneel.
Unconstitutionally, alv. In strild met den
egeringsvorm.
Unconstrainable , adj. Onbetengelbaar.
Unconstrained , adj. Onbeteugel d , Toomeloos , Onbedwougen.
Unconstrainedly, adv. Zonder dwang.
Uneonstraint , s. 0 ngedsvongenheid, Grrilheld van dwang,
Unconsulting , adj. SIDNEY, On,,00rzigtig.
Unconsumable zie Inconsun ab'e.
Unconstned, adj. Onverteerd. *—, Onverwoest.
Unconsummate, adj. DRYDEN, Onvoltooid,
Onvolkomen.
Unconsummated, adj. Onvolkornen.
Uncontaminated, adj. Onbevlekt.
Uncontemnable , adj. Onverachtelijk.
Uncontemned, adj. Onveracht.
Uncontented, adj. veroud., zie Discontented.
Uncontested, adj. Ontevreden.
Uncontenting, adj. Nict bevredigend,
(yr.
Ongenoegzaam.
Uncontentingness, s. Ongenoegzaamheid,
Uncontestable, adj. LOCKE, zie Incontestable.
Uncontented, adj. Onbetwist.
Uncontradicted, adj. Niet tegengesproken.
Uncontrite , adj. Onboetvaardig.
Uncontrived , adj. Onuitgevonden, zie
to Contrive.
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tincontriving, adj. Niet uitvoerend, zie Uncovenanted , adj. Onbepaald, zie tO
CO Contrive.
j Covenant.
Uncontrollable , adj. (Uncontrollab l y , ' Uncoveted, adj. Onbegeerd.
adv.) Orgedwongen, Oadenvorpen. '‘'--- to Uncreate , v. a. Verniet:gen.
Uncreated , adj. Ongeschapen. * —, Nog
Onwederlegd.
niet geschapen.
Uncontroverted, adj. Onbetwist,
Uncreatedness, s. Ongeschaienheid, i;r.
Unconversable , zie Inconversable.
Unconversant , adj. Onbekend , zie Con- Uncredible , adj. BACON, zie Incredible.
Uncreditable,adj. HAMMOND, Van geenen
versant.
Unconverted, adj. Onbe geerd. *—, On. goeden naam , Ouberoen2d.
godsdienstig. Uncreditableness, s. Onberoemdheid ,vr.
Unconvertible , adj. Onveranderlijk. ; — Uncropped , adj. Ongeoogct , Ongeplakt.
INTO , Onveranderlijk in. Aanm. lawn- Uncrossed, adj. Ondoot kruist. *—, Niet
doorgedaan of vernietigd,,
ver:ible is beter.
Ucrowded , aclj. _Met gedrongen, Nic;
Unconvicted , adj. Onovertnigd.
Unconvinced , adj. Onovertuigd.
vol, Sail.
,o Unerown , v. a. Van de kroon beroc,.
Unconvincible , zie Inconvincible.
to Uncord , v. a. Lo,binden.
yen , Ontk, o9nen.
to Uncork, v. a. De kurk van .. . trek- Uncrowned , adj. Ongekroond.
Uncrushed , adj. Ouverpletterd, *—, Onken , Ontkurken.
Uncorone tted , adj. POLLOK , Zonder onde, drukt.
coronet.
Uncrystallizable, adj. Veer geene crystalUncorrected, adj. Onverbeterd, Onnaauw- lisatie vat ',my-.
keurig.
Uncrystallized, adj. Ongecrystalliseerd.
Uncorrigible , adj. 158o, zie Incorri- Unction , s. Zalving,* —, Zalf, yr. * —,
Besmeren met zall, _o. * —, VcrzachB ible.
Uncorrupt , adj. SWIFT , zie Incorrupt.
ting , yr. * --, Zalfle , o. * —, bij R.
Uncorrupted, adj. Onbedorren.
Cath.: Extreme —, Laatste °Hese( , o.,
Uncorruptedness , s. MILTON, Oubedor- Beregting ; fig hetgene tot gsdsvi ttcht
venheid , y r.
stein; , Zalving , yr.
Uncostly,, adj. Niet duur,, Goedkoop.
Unctuosity , s. BROWN, Vettighcid, Olie.
Uncounsellable , adj. CLARENDON , On- achtigheid , yr.
raadbaar,, Onraadzaam.
Unctuous, adj. Vettig,011eachtig, Saver 7g,
Uncountable, adj. RALEIGH, Ontelbaar, Unctuousness, s. Ve;ttgheid , 011eachtti4Talloos.
held, vr.
Uncounted, adj. Ongeteld.
Uncubbed , adj. Ongeworpen.
Uncounterfeit , adj. SPRAT, Met nage- Uncuciwided, adj. 'Viet tot horendragermaakt , Echt.
gemaakt.
to Uncouple, v. a. Van den koppel losma- Uncalled, adj. Onuitgezocht.
Uncuipable , adj. Huoi“,, R., zie Inculpable.
ken. * — , Scheiden.
Uncourteous, adj. (Uncourteously, adv. ) Uncultivable adj. Nit; bouivbaar.' —,
Onwellevend , Onbeleefd.
'
'Viet to beschaven.
Uncourteousness , s. Onwellevendheid , Uncultivated, adj. Onbebouwd.* —, OnOnbeleefdheid, y r.
beschaajd, Onveredeld.
Uncourtliness, s. Onbeeefiheid,Boersch- Uncinn:iefed , adj. DRYDEN, Onbezwaard,
held, Lompheid , yr.
Onbelast , zie Uuencninbered.
Uncouftly , adj. Onbeleefd, Beersch , to Uucurb, v. a. (een paard) Den kinketLomp.
ting afdoen. * —, Berri/den.
Uncouth, adj. (Uncouthly, adv.) Geld- Uncurbable , adj. Onbetcugelbaar.
zaam, Wonderlijk , Vreemd. *— , Raw, , Uncurbed, adj. Toomeloos , Uitgclaten.
Lomp.
i Uncured, adj. Ongenezen , Ongehee.V.
Uncouthness, s. Zeldzaamheid , Vreemd- Uncurious, adj.., zie het bchre Lien=
held.
, Lompheid , yr.
lions.
to Uncover, v. a. Onedekken.
Ont- to Uncurl , v. a. De krullen uitdoen.*—,
kleeden. *
dekken , Het disk van ... v. n. De krullen verliezen.
afnemen. *— , Bloot leggen. * —, also Uncurled, adj. Ougekruld.
to — one's self, Den hoed afnemen.
Uncurrent , adj. SHAKSP. 0-g z7 ,,(7),: -v.
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to Uncurre , v. a. SIIARSP. , Van den vloek
beltrijden.
Uncursed, adj. Ongevloekt, Niet vervloekt.
Uncut-tailed, adj. Niet gekort.
Unca qr ;liable, adj. Toivrij. * —, OngeUncustomary, adj. Ongewoon ,Ongebruike10.
Uncustcnned , adj. Traarvan de tol niet
betarila is. * — , Zonder klanten. "—, Ongewoon.
Uncut, adj. Ongesneden , Ongehouwen.
* — , Onafgesneden. * , Onopge,neden.
to Undam , v. a. 0-,enen, Open' zetten ,
0 ntdammen , Onte./Uken.
Undamaged, adj. Onbeschadigg.
Undamped, adj. Niet ontmeedigd , zie to
Damp.
Unclngerous , adj. THOMSON , Ongevaarliik.
Undarkened , adj. Onverduisterd.
Undated, adj. Golvend.
Undanntable, adj. bish. HALL, Niet to
verschrikken , Onversaagd.
Undaunted, adj. (Undauntedly, adv. ) Onverschrokken.
Undanntedness s. Orwerschrokkenheid,
Onversoagdheid , yr.
Undawning , adj. COWPER , Niet dagend.
Undazzled , adj. Onverblind.
to Undeaf, v. a.SHARs p ., Van doofheid genezen , Het gehoor wedergeven.
Undebased , adj. Onvernederd , zie to
Debase.
Undebauched , adj. Onverleid , Onbedorven , Rein.
Undebilitated , adj. Onverzwakt.
Undecagon , s. Elfhoek , m.
Undecayed , adj. Onvervallen , Onvermintierd.
Undecaying, adj. Niet vervallend. * ,
0 nsterfeliA
Undeceivable , adj. Niet bedriegelijk.*—,
Niet to tnisleiden.
to Undeceive, v. a. Uit den Broom helpen , Iran het tegendeel onder, igten.
Undeceived, adj. Net bedrogen , Onbedrogen.
Undecent , adj. bish. TAYLOR, Indecent.
Undecency,, s. veroud., zie Indecency.
Undecently , adv. veroud. , zie Indecently.
Undecided , adj. Onbeslist.
Undecisive, adj. GLANvir, , Onbeslissend.
Undecipherable , adj. Onverklaarbaar.
Undeciphercd, acij. Onverklaard, zie co
Decipher.
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Undecidable , adj. Onbeslisbaar,, Niet to
beslissen.
to Undeck , v. a. Van sieraad berooven.
' Undecked , adj. Onversierd.
Undeclared, adj. Onverklaard.
Undeclinable , adj., zie Indeclinable.
Llndeclined, adj. in de soraakk., Onverbogen. " , Net afwijkend.
Undecomposable, adj. 0 uontbindbaar, zie
het betcre Indecomposable.
Undecomposed , adj. Onontbonden.
Undecompouncled, adj. 0 nont bonder; , 0 nopgelost.
Undecorated, adj. Onversierd. *—, Niet
gedecoreerd.
Undccreed , adj. Onbesloten.
Undedicated, adj. Nice gewijd , Ongewijd.
* — , Niet opgedragen aan iemand.
Undeeded , adj. SHAKSP. Onberoemd, Onvermaard.
Undefacecl , adj. Nice misvormd. *--, Onverdelgd.
Undefeasible, zie Indefeasible.
Undefended, adj. Onvet dedigd. * —, Onverboden.
Undefensible , zie Indefensible.
Undefied, adi. Onuitgedaagd
Undefiled , adj. Onbezoedeld , Onbevlekt ,
Rein.
Undefiledness , s. 1647 , Onbevlektheid,
.Reinheid , yr,
Undefinable , adj. Onbepaalbaar.
Undefined, adj. Onbepaald.
Undeflowered , adj. Ongerept , Rein.
Undeformed , adj. Met misvormd.
Undefrauded, adj. 0 nbedrogen.
Undefrayecl , adj. Nietvrii gehouden.*—,
Onbepaald.
to Undeify,, v. a. ADDISON , Van degoddeliJkheid berooven.
Undejected , adj. Niet neerslagtig , Onversangd.
Undelegated , a lj. Onafgevaardigd.
Undeliberared , adj. Onberaadclaagd.
Undeliberating , adj. Niet beraadsIagend.
Undelicate , adj. veroud. , zie Indelicate.
Undelighted , adj. Zonder vergenoegen.
Undelightful, adj. Onaangenaam.
Undelivered, adj Niet crergegeven.*—,
Niet ontbonden. * — , Niet verlost.
Undemanded, adj. Ongevraagd.
Undemolished , adj. Ongesloopt, Onvernietigd.
Undemonstrable , adj., zie Indemon•
strable.
Undeniable , adj. ( Undeniably, adv.) Onloochenbaar.
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Undenending , adj. MILTON, Onafhan- Undercurrent , s. Stroom onder de opper•
kelijk.
slake des waters , yr.
Undeplored, adj. Onbeweet.d.
Underdid , pret. , zie to UnJerdo.
Undepraved , adj. Onbedorven.
to Underditch , v. a. Van onderen met
Undeprived , adj. Niet beroofd.
grackten omgeven.
Under, prep. Onder, Beneden; zie On- to Underdo , irr. v. a. Te weinig doen.
der en Beneden in be; (Indere deel;
*—, v. n. B. JOHNSON, Slech! handelen.
den zin van (Indere voorzetsels, ale :— Underdoze , s. Dutje, o.
pain , Op strafe ; -- an oath, Door een' to Underdose, v. n. Een dutfe doen.
eed gebonden; — hand and seal , Getee- Underdrain ,s. Waterleiding , vr.
land en gezegeld ;— the date of the 6th to Underdrain , v. a. Uitdroogen.
instant, Van den 6den deter, * —, adv. Underfaction , s. 0 1.41etgeschikte partij,
in een' stunt van onderwerping, To on, 1Vevenpartij, yr.
der , Onder. —, Niet boven, Beneden, to Underrcel , irr. v. a. Polsen , Ann den
Onder.* —, adj. Minder,,Onder. Aaeni. tand voelen,
Under ale adv. kornt in vercchillende Underfellow,, s. Gering mensch, Handafivükende beteek. veer bijwerkwoorden:
'anger,
to dozen opzigte zie men tie werkwoor- Underlining, s. Grondslag (van een geden , b. v. to Keep under, zie to Keep. boUW )
In zarnenst. duidt under veelal eeneon- to Uncierfong , v. a. veroud. , Underdergecchiktheid attn.
nemen.
to Underact, v, n. Minder doen.
Underfoot, adv. Under den voet. —,
Underact;on, s. Nevenhan deli ng, y r., Tess- Poor een' minderen 4 —,,dj. MILschenbedrijf,, o.
TON , Lang.
Underage, s. Onmondigheid, Minder ja- to Up de.rfurnish , v. a Te weinig leveren.
to Undergird, irr. v. a. Van onderen binden.
righeid , yr.
Undera gent s. Ondergeschikte agent of Undergirdle , s. Ondergordel ,
Undergirt , pref. & part. , zie to Unzaakgelastigde, nt.
to Underbear,, irr. v. a. Verdragen , Dul- dergird.
den. * — , veroud. , Voeren , Met veering to Undergo irr. v. a. Ondergaan, LilUithoutien.*—,Ondernemen.
den. *
voorzien.
SHAKSP. , De brenger zijn van;
Underbearer,, s. Drager (bzj eene lijk- *
ook : Zich ondehverpen ann.'
staatsie), Lifkdrager,,
to Underbid, irr. v. a. Minder bieden, Undergone , part. , zie to Undergo.
dan gevraagd wordt. , Te weinig Undergraduate, 8. Student ,welke nog geen'
bieden. * —, Minder bieden, dan een grand heeft,
Underground , s. Onderaardsclie plants ,
ander.
to Underbind , irr v. a. Onderbinden. *—, yr. * — , adj. Zich onder den grond bevindende. *
adv. Under den grond.
Van onderen binden
Undergrown , adj. Met volwassen.
Underbore peer., zie to Undorbear.
Undergrowth, s. Hakhout , Lang gewas,
Underborn , part. , zie to Uuderbear.
Underbought, pret.
part., zie to Un. Struikgewas , o.
*Underhand, adv. Under de hand,
derbuy.
* —, Listig,Bedriegelijk. *— adj.
Underbound, pret.
part. , zie to Underbird.
Heintelijk , Verbor,ren Onderhanich.
Underbred , adj. Niet behoorliik opgevoed. Underhanded, adj., zie Underhand, adj.
Underived, adj. Niet ontleend. * Niet
Underbu tier , s. Onderbottelier,, m.
afgeleid ,Onafgeleid.
to Underbuy,, irr. v. a, Onder de waarde
Underkeeper,, s. Cipiersknecht.*
koopen.
, Onderopzigter, tn.
Undercaterer,, s. Onderhoirneerter 117.
Underlahourer,
, s. Handlanger, Helper,m.
Underchamberlain , s.
Onderkamerbeer,,
Underlaid , pret. part. , zie to Underlay:
Underchanter,, s. Ondervoorzinger,m.
to Underlay , irr. v. a. Ondersteunen ,
Undercierk, s. Onderklerk,
Onderleggen.
Undercook, s. Onderkok, m.
Undercroft , s. Kroft, Kroclot. *-r-,Wan- Underlayer , s. Onderlaag ,
yr. ,
delplaats onder den grond, yr.
1 Steen, m.
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Underleaf, s. zekere rappel , zie Ciderapple.
Underleather, s. Onderleér , Onderleder,, o.
to Underlet, irr. v. a. Onder de waarde
verhuren.
Undersetter, s. Die lets under de waarde
verhuurt.
Underlies:tenant , s. Onderluitenant
to Underline, v. a. (woorden)Onderstrepen. * —, veroud. , Heimelijk werken op.
Underling-, s. Ondetgeschikte dienaar, m.
Undermaster , s. Ondermeester,,
Undermeal, s. veroud Laat ontbijt.' ,
iu sornmige s p reken, Maal tusschen het
middag- en avond eten , o.
to Undermine, v. a. Ondernsijnen ; fig.
Benadeclen,
Underminer, s. Tilijnwerker. * ,
vijand , m.
Undermost, adj. Laagste , Onderste, Benedenste.
Undertr, s. veroud., Voorrnoen , (d. i.
vierde van den dag ter- p uur).
het noorden , 1Vamiddag , tn.
Underneath, adv. Onder, Beneden. * —
prep. Beneden, Onder.
UnderoEficer,, s. Onderlicier , tn.
Underogatory,, adj. Onnadeelig.
Underpart, s. Onderdeel , Bij irerk , a. (tn.
Underpetticoat,s.Onderrok eerier vrouw),
to Underpin, v. a. Ondew-steunen , Stutten , Schragen.
Underplot, s. , zie Episode. *— , Heitnelfike aanslag ,
to Underpraise , v. a. Niet genoeg prijzen.
to Underprize , v. a. Te laag schatten ,
Onder de waarde schatten.
to Underprop, v. a. Ondersteunen , Stutten , Schragrn.
Uuderpropurtioned, adj. Onevenredig.
Underpuller, s. Ondergeschikte kweller,m.
to Underrate , v. a. Te laag cchatten.
Underrate, s. Te geringe prijs , tn.
to Underrun , irr. v. a. Onder ten touw
haler; to - tackle , Touwen los-oaken en
in orde brengen.
Undersaturated, adj. Niet behoortijk verzadigd.
to Undersay,, irr. v. n. SPENSER Met
minachting spreken.
Undersecretary, s. Ondergeheimsehrijvet- ,
to Underscore , v. a. Van ontleren merken.
to Undersell, irr. v. a. Onder de waarde
verkoopen. * —, Door een' mindet en
prijs , dan een ander,, verkoopen.

UNDERS
Underservant s s. Getingste bediende ,
m, en vr.
to Underset , irr. v. a. Ondersteunen,
Stutter.
Sr
Undersetter,
Underse r.ting. , s. Voet5tuk , o.
Undersheriff, s. nnderregter,, m.
Undersheriffry,s.ilmbt van onderregterim.
Undershot , adj. Van watermolens , Onder.
„Met onderslag.
slag
Undershrievalty,, zie Undersheriffry.
Undershrub , s. Loge struik ,
Undersold, pres. & part., zie to Undc.n.sel.
Undersong s. Koor, Koorgezang, o.
Undersorr, 3. Ondersoort, vr.
to Understand, irr. v. a. Begrripen, Ver.
staan , Bevatten. * Weten , Kennett,
Kennis Il ebben van. * — , Vernemen,
Zien ; to — BY Vernemen door,
v. n. Zien, Weten , Hooren ,..111erken ,
Vernemen ; to Give one to , Iemand
to kennengeven,Iemand teverstaan geven.
Understandable , adj. CHILLING WOR.TII
Verstaanbaar.
Understander, s. Iemand , die verotaat.
Understanding , s. Verstand , o.*—, Ken.
nis , Ervat enheid. *—, Vers tandhouding,
y r. *— , adj. ( Understandingly, adv.)
Verstandig ,Oordeelkundig.
part. , zie to UnUnderstood, pre y .
derstand.
Unrstrapper,, s. Handianger,, Biflooper,
Drivels toe' ager ,
Understratum , s. Benedenlaag , vi.
Undertakable , adj. CIIILLINGWORTH,
Onderneernbaar.
to Undertake, irr. v. a. Ondernemen, Op
zich noun, Aannetnen. * —, AanvalMet lets belast zijn, Bezorgen.
len. *
v. n. Zich in laten. * — , Wagen,
Ondernemen, Zich Onderwinden; i.)toFOR , Instaan , Borg bl ijven voor ; 2. ) to
- TO do, Op zich nemen re doers.
Undertaken, part. , zie to Undertake.
Undertaker , s. Onderne;ner. * —, Ann.
venter. * , Bedienaar der begrafenissen Aanspt eker , Bidder, m.
Undertaking, s. Orider,erning , yr.
Underteeth, s. pl. Bener;entanden,ln. ma-v.
Undertenant, s. Onderpachter,
Undertitne, s. SPENSER , .1VarniddagrJd,m.
Undertook, pro. , zie to Undera':e.
Undertreasurer,, s. Onderschatineecter,,
Undervaluation, s. Te lags schatting.*—,
Missachtirsg , vr.
to Undervalue, v. a. Lang schatten
Bli—aebten.
iVeinig achten,
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Undeterminable, adj. veroud., Zzie IndeUnderv.alue , s. Geringe priis , m. *
Minachting, yr.
terminable.
Undeterminate , adj. veroud. , zie IndeUndervaluer, s. Verachter, in.
to Underweave, irr. v. a. Inweven , In- terminate.
Undetermination, s. veroud. , zie Incletervlechten.
mination.
Underwent , pref., zie to Undergo.
OnUnderwood , s. Dort hour, Kreupelhout, Undetermined , aij. Onbeslist. *
Laag hoot(under hooger).*—, Kreupel. bepaald. * — ,Onbegrensd.
Undeterred , adj. Onopgedelven, Onotgebosch, flakbosch , o.
Underwork, s. Bijwerk, Gering werk, o. graven.
to Underwork , reg. & irr. v. a. Heime- Undetesting , adj. Niet verachtend ofverlijk verijdelen. *
Te weinig werken, foeijend.
"
Poor een' te geringen prijswerken. Undeveloped, adj. Onontwikkeld,
ontvouwen.
Underworkman , s Ondergeschikt
Undeviating , adj. Niet afwiikend. *
man, Handlanger,
Underwove , pret., zie to Underweave. Niet dwalend, Rcgt.
Uriderwoven , parr. , zie to Underweave. Undeviatingly,, adv. Zonder of to wijken.
Nice over.
to Underwrite , irr. v. a. Onderschrifven. Undevoted, adj. Ongewejd.
* — , v. n. Assureren.
gegeven.
Underwriter, s. Onderschrijver.*—,Ver- Undevout , adj. Onvreom,Ongodvruchtig.
zekeraar, , 4ssuradeur, m• Undevoutly,, adv. Zonder godsyrucht ,
Underwritten, part. , zie to Underwrite, Onaandachtig.
Underwrote , pret., zie to Un4erwrite. Undevoted, adj. Ontoegewifd, OnopgeUnderwrought , pret. & part. ; zie to o erd.
Undexterous , adj. Onhandig, Linksch,
Underwork.
Underscrbed , adj. Onbeschreven.
Lomp.
Undescried , adj. Niet ontdekt, Onont- Undiaphanous , adj. Bo YLE Ondoorzigtig.
Undid, pret., zre to pnclo.
dekt.
Undeserved , adj. (Undeservedly, adv. ) Undied , adj. Ongeverj.i.
Undigenous 5 adj. Door het water voortOnverdiend.
Undeservedness ,
s. Onverdienstelijk- gebragt.
Undigested, adj. Onverteerd; fig. Verheid, yr.
ward.
Undeserver, s. Onwaardige, rn. en y r.
Undeserving, adj. Zonder rerdienste, a- Undigestible , zie Indigestible.
waardig ; - OF a thing, lets slier ver- to Undight, irr. v. a.SPENSER, Van siedienende, Eene zaak onwaard, raden ber ooven. Aannt. Het pret. en part.
Uedeservingness , s. Onwaardighei d ,vr. zijn ook Undight.
Undesigned , adj. (Undes4y,nc-cliy,, adv.) Undignified, adj., zie Not dignified.
Niet opzettelijk, Zander oegmerk , Toe Undiligent, adj. veroud. Nalat ig, Traag,
vallig.
zie Indiligent.
Undesignedness, s. 0 nopze t telijkheid, Toe- Undiminishable , adj. 0 nvermir derba ir
Undaninished , adj.O uter minde, d,
valligheid , vr.
Undesigning, adj. Zonder voornemen. &men.
Niet opzetteliik. *
, Zonder valsch- Undimmed, adj. Onverdonlee, d , Helder.
Undinted , adj. SHAKSP , Onbeschadigd,
heid , Opregt , Eerlijk , Trelgeweend.
Undesirable , adj. 0 nwenscheliik , Onaan- Ongeschonden, Niet door een' slag becchadigd.
genaam.
Undesired , adj. Ongewenscht ,Onbegeerd. Undiplomatic . adj. 0041,,lomatisch.
Undesiring, adj. Ni et begeerende , 0 n yes-- Und ; pped, aclj. Oninged,opt.
Undirected , adj. Niet gerigt, Niet aangewezen. * — , Zonder adres , OngeUndespairing , adj. Niet wanhopend,
adresseei d.
gemoed.
Undestroyable , adj. Bo yLE , Onverniel- Undiscerned , adj. (Undiscernedly,, adv. )
Onbemetkt,
Onopgemerkt , Onontdekt.
baar,Onverdelgbaar.
Undestroyed , adj. Onveiwoest, Onver- Undiscernible , adj.( Undiscernibly , adv.)
Onzigtbaar, Onmerkbaar,, Onbespeurdelgd.
baar.
Undetected , adj. Onontdekt.
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Undiscernibleness , s. Onzigtbaarheid,
Onmerkbaarheid, Onbespeurbaarheid,vr.
Undiscerning , adj. Niet oordeelkundig ,
Kortzigtig , Niet behoorlijk onderschei.
dend.
Undischargeable , adj. Dat niet ontslagen
kan nvorden , Niet te ontslaan.
Undischarged, adj. Onuitgeladen. * —,
Niet afgedaan. * —, Niet ontslagen,
Niet opgeheven. * —, Onbetaald.
Undisciplined, adj. _Jan geene node gewend , Ongeregeld. * —, Ongeleerd.
to Undisclose , v. a. DANIEL , Niet netvouwen of openbaren,Verlyn gen houden.
Undiscoloured , adj. Onontkleurd.
Undiscording , adj. MILTON, Niet wanI uidend, Eenstemmig.
Undiscoverable , adj. Niet te vinden of
te 011 tdekken.
Undiscovered, adj. Onontdekt„
Undiscreet , adj. ( Undiscreetly , adv.)
veroud., zie Indiscreet.
Undiscussed , adj. Onbehandeld , zie Not
discussed.
Undisgraced , adj. Niet in ongenade vervallen.*—, Ongeschonden, Niet ontsierd.
Undisguised , adj. Onverkleed , Onvermomd , Niet vermomd. * —, Opregt ,
Eenvoudig.
Undishonoured , adj. Niet onteerd.
Undismayed, adj. Onverschrokken ; Onversaagd.
U ridisobliging , adj. Niet ongedienstig ,
Niet onaatdig , Niet onbeleefd , Voorkomend.
Undisordered , adj. Niet in wanorde gebrogt , Os2verward.
Undispensed , adj. Onuitgedeeld. * — ,
Onvervaardigd , Onbereid
Undispensing , adj. Onmededeelzaam.
Undispersed , adj. Niet verstrooid, Onverstrooid.
Und;splayed , adj. Niet ten toon gesprea.
Undisposed , adj. Ongeschikt. * —, Onverdeeld. * —, Onpasselijk. * —, Vetdrietig ; — of, Onverkocht,Onverdeeld,
Onvergeven, Onbegeven.
Undisprovable , adj. weinig gebruik., Onwederlegbaar. * —, Onberisrelük.
Undisproved , adj. weinig gebruik., Onwederlegd * —, Onberispt.
Undispn t able, adj. veroud.,Onbetwistbaar.
Undisputed, adj. Onbetwist.
Undicquieted , adj. Niet verontrust ,
Vreedzaam.
Undissected , adj. Onversneden.
Undissembled, adj. Ongeveinsd ; fig.
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Ougeveinsd', Ongehuicheld , Eerl0.
Undissemblin,
cr
adj. Ongevetnsd , Ongehuicheld , E'erlijk.
Undissipated, adj. Niet verstrooid. * —,
Niet doorgebragt , Onverkwist , OnverOle.
spild.
Undissolvable, adj. veroud..z re IndissolvaUndissolved, adj. Onopgelost,Ongesmoiten.
Unciissoiving , adj. Niet smeltend , Moor
geene smelting vatbaar.
Undistained , adj. Onberlekt,Onbezoedeld.
Undistempered, adj. Vrij van ongesteldheld , Gezond. * — , Ongestoord.
Undistended , adj. Ontiltgespannen.
Undistilled , adj. Ongedistilleerd , zie to
Distil.
Undistinguishable, adj. Niet onderscheidbaar. * — , Onkenbaar,, Onduidelige.
Undistinguishably,, adv. Zonder anderscheiding.
Undistinguished, adj. /Viet onderscheiden,
Niet duidelijk , Onduidelijk. * ---, , Ongekenmerkt. * —, Zonder onderscheiding
behassdeld.
Undistin a uishing , adj. Geen onderscheid
makentre , Gelljk. (Distort.
Undistorted, adj. Onverdraaid , zie to
sUndistracted , adj. Niet verstrooid van
gedachten , Onafgetrnkken.
Undistractedly, adv. Zonder verstrooUing
van gedachten.
Undistractedness, o. Vrijbeid van verstroot.- jing van gedachten, vr.
Undistributed adj. Onverdeeld. * —, Beperkt , Bepaald.
'
Undisturbed, adj. (Undisturbedly , adv.)
Ongestoord , Gerust , Gelaten.
Undisturbedness , s. Ongestoordheid , C,rustheid, Gelatenheid , yr.
Undiversified , adj. Eentoonig , Niet afwisselend , zie to Diversify.
Undiverted , adj. Onafgeleid , enz., zie
to Divert.
Undividable , adj. SITAKSP. , ( Undividablv,adv. ) Onverdeelbaar, zie Indivisible.
Undivided , adj. Onverdeeld , Geheel.
Undividedly,, adv. Onverdeeld , zie Indivisibly.
Undivorced , adj. Ongescheiden, zie to
Divorce.
Undivulged , adj. Niet wereldkundig ,
Verborgen.
to Undo, irr. ay . -a. Arm maken, Ongelukkig maken , In het verderf ,torten.
* —, Los doen. * —, Ilerdoen, Tot den
vorigen staat terug brengen. *---, Te niet
doen.

UN DO
Undoer, s. Vernieler, Bederver, m.
Undoing, adj. Verderfeliiii. * —, s. Verderf, Ongeluk o.
Undone, adj. Ongednan, Niet gedaan.
* Ongelukkig, Verloren ; I am — ,
Het is suet mij gedaan.
Undoubted, adj. (Undoubtedly, adv.)
Ongetwiffeld.
Uudonbtful, adj. SHAKSP. , Met twijfelachtig.
Undoubting, adj. Niet twijfelend Vertrouwend.
Undrainable, adj. Onuitdrongbaar.
Undrained , adj. Onuitgedroogd, Niet
drimg gemaakt.
Undramatic, adj. Ondramatisch.
to Undraw , irr. v. a. weinig gebruik. ,
Wegtrekken Kegs chuiv en , Openen.
van
Undrawn , adj. Ongetrokken. *
loterijbriefies , Onuitgekomen. * —, Onaangelokt. * — , Ongeteekend , Ongeportretteerd.
Undreaded , adj. Ongevreesd.
Undreamed, adj. Niet gedroomd. *
Ongedacht.
to Undress, v, a. Ontkleeden. * —, Van
sieraad ontblooten.
Undress, s. Morgengewaad, Neglige , o.
* —, adj. vulg. Alledaagsch.
Undressed, adj. Ongekleed. * — Ongesierd. * —, Niet gereed gemaakt.
Undried , adj. Ongedroogd.
Undriven , adj. Ongedreven.
Undrooping , adj., zie Not drooping.
Undrossy, adj. Looter, Zulver,, Rein.
Undrowned , adj. Onverdronken, zie to
Drown.
Undubitable , adj. LocKE, Ontwffelbaar,
zie Indubitable.
Undue, adj. Niet behoorlijk, Onbehoorlijk , Niet wettig. * —, Onbetamelijk ,
Niet pligtmatig , zie Unduly.
Undueness, s. Onpligtmatigheid, Onbehoorlijkheid, yr.
Undulary,, adj. Golvend.
to Undulate, v. a. Doen golven. * — , v.
n. Golven.
Undulated, adj. Golfswijze , Golvend.
,Undulating , adj. Golvend.
Undulation, s. Golving, Golvende beweging , yr.
Undulatory, adj. Golvend.
to Undull , v. a. WHITLOCK , 1654, Van
dofheid bevrijden, Zuiveren.
Unduly, adv. Niet naar behooren, zie
ook Undue.
Unduped , adj. Onbedrogen.
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Undurable , adj. 1661, Ondourzaam.
to Undust , v. a. veroud., Ars t Ten.
Unduteous, Undutiful, adj. (Undutifully,
adv.) Ongehoorzaam.* — ,Oneerbiedig.
Undutifulness , s. Ongehoorzaamheid.*--,
Oneerbiedigheid, yr.
Undying , adj. Onsterfelijk.
Unearned , adj. Ongewonnen.
to Unearth, v. a. Uit de aarde driven.
Aanm. Het is bijna enkel in het part.
gebruikelifk.
Unearthed, adj. U't de aarde gedreven.
Unearthly, adj. Niet aardsch.
Uneasily, adv., zie Uneasy.
Uneasiness, s. Onrust , y r., Verdriet , o.
Uneasy , adj. Lastig , Ongemakkela.
* Onrustig , Ongerust. * — , Stiff ,
Gedwongen.
Uneaten , adj. Ongegeten.
Uneath , adv. veroud., zie Uneasily. *— ,
SPENSER , zie Beneath.
Uneclipsed , adj. Onverdonkerd.
Unedified, adj. Ongesticht.
Unedifying, adj. Niet stichtelfik.
Uneducated , adj. Onopgevocd.
Uneffable , adj. veroud., zie Ineffable.
Uneffaced, adj. Onuitgerust, zie to Efface.
Uneffec:ual , adj. S xs p ., zie Ineffectual.
Unelastic, adj. Onveerkrachtig.
Unelected, adj. Onverkoren
Uneligible, adj. RoGERs,Niet verkieselitk.
Uneloquent , adj. veroud., zie Ineloquent.
Unemancipated, adj. Onbevrijd , zie to
Emancipate.
Unembarrassed, adj. Niet verlegen.
Unembittered , adj. Onverbitterd.
Unembodied , adj. Onbeligchaamd, zie to
Embody.
Unemphatic, adj. Onnadrukkelijk.
Unemployed, adj. Net bezig, Met niets
bezig. * —, Niet gebruikr, Ongebruikt.
Unemptiable , adj. HoeKER, Onledigbaar,
Onuitputtelijk,
Unenchanted , adj. Onbetooverd.
I,Tnencumbered , adj. Onbezwaard , zie
to Encumber.
Unendowed, adj. Onvoorzien , Onbegittigd.
Unenduring , adj. Niet verdragend, Ongeduldig.
Unengaged , adj. Onverpand. * Onverbonden, Onverzegd. * — , Niet in
gevecht.
Unengaging , adj. Oninnemend.
Unenjoyed , adj. Ongenoten , Onbezcten.
Unenjoying, adj. Niet genietende.
Unenlarged , adj. Niet vergroot, Beknopt.
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Unenlightened, adi. Onverlicht.
Unenslaved , adj. Niet onder het juk, Vrij.
to Unenrangle , v. a. DONNE , zie to
Disentangle.
Unentangled , adj. Onverward, Lns.
Unencerprising, adj. Nies- ondernemend ,
Beschroomd.
Unentertaining , adj. Niet 6nderhoudend.
Unentertainingness, s. Gebrek aan coderh6ttding , Langwiflivlieid , Verveling,vr.
Unenthralled , adj. tot slavernU gebragt , Vrij.
Unentombed , adj. Onbegraven.
Unenvied, adj. Onlienijd.
Unenvious , adj. Niet algunstig.
Unepi-Laph ; ed , adj. PoLLoR , Zonder
grafschrift.
Unequableadj. Ongeliikvormig.
Unecpal a'dj. Ongelijk. * — , Minder.
Partijdig , EenzUdig, Onbilliik.
*
*
Onberekend. (lijk.
Unequalable , adj. FOYLE, OnvetgelifkeUnequalay s. Ongelijkheid, vi . * — ,
Onbereken^ zein, o.
Unequalled, adj., zie Unparalleled.
Unequally , adv. , zie Uitequal.
Unequalness , s. TEMPLE, zie Unequality.
Unequitable adj. Onbillijk,
Unequivocal, adj. Ondubbelzinnig. *—,
Ontwijfelbaor.
Unequivocally, adv. Zondee dubbelzinnigheid.
Uneradicable , adj. Onuitt oeibaar , Onuitwischbaar.
Unerec r ed , adj. Onogerigt.
Userrable , adj. 1616 , zie Ineffable.
Unerrableuess , s., zie In2rrableness.
Unerring, adj. (Unerringly , adv. Niet
dwalend, Zonder dwaling. * , 0 aisbaar , Onfeilbaar.
Uneschewable, adj. CAREW , Onvermijdelijk.
Unespied , adj. Onontdekt.
Unessayed, adj. Onbeproefd.
Unessential, adj. Van geen belong. *—,
Onwezenlijk. *—, s. OawPzenliik Heel, o.
to Unestabiish, v. a. Mt LToN,zie ti Unfix.
Unestablished, adj. Niet ingesteld. *—,
Niet vast, Wankelend.
sUhevangelical , adj. weinig gebruikel.
Onevangelisch.
Uneven, adj. (Unevenly, adv. ) Oneven,
Ongel&k. * — Onovereenkomstig.
Unevenness, s. 0 neffenheid, 0 ngebtikhei d.
*—,Veranderlijkheid,*—, Ruwheid, yr.
Unevitable , adj. SIDNEY, Onverm;idelfik.
Unexact , adj. 1 7 6 5 , zie Inexact. .

UNEX.
Unexacted , adj. NZet afgeperst.
Unexaggerated , adj. Niel- overdreven.
Unexaggerating , adj. Niet overdrijvend.
Unexaminable , adj. Nice to onderzoeken.
Unexamine,i , adj. Ononderzocht , Onbei,roefd.
Unexamini.ng , adj. Niet onderzoekend.
Foorbeeldeloos.
Unexampled,
Unexcepti,nable , adj. 0 nverwer telij k ,
(pzng
Ontegenwe, pelage.
Unexceptionably , adv. Zonder tegenwerUnexchang,d, adj. Onuitgewisseid.
Unexcised , adj. Vrij van accijns.
Unexcited, adj. Onopgewelet,zie toExcite.
Unexcogitable, adj. RALEIGH, Ondenk(baar.
Unexcusabie,
0111,6'
UnexecAted , adj. Onged,an, Onvolbrags,
Unexemplary adj. Onvoorbeeldig.
Uuexempt , adj.
' N'et vrif.
Unexercised , adj. Onge6efend.
Unexhausted , adj. Onuitgeput.
Unexhibited , adj. Nice vertoond. (zig.
Unexistent, adj..Niet be, taande, OnaanweUnexorcised , adj. Ongebannen, zie to
Exorcise.
( Expand.
Unexpanded, adj. Onuitgespannen,zie to
Unexpectation , s., zie Want of foresight.
Unexpected, adj. 0 nv erwach t, Onverwed.
Unexpectedly , adv. Onverwachts , 0averboeds.
Unexpectedness, s. Onverwachtheid, yr.
'inexpedient, adj. MILTON, Ongeschikt,
zie Inexpedient.
Unexpended, adj. Onnitgegeven, zie to
Expend.
Unexpansive , adj. Niet verkwistend.*—,
.
Nice dour,Onkostbaar
, Goedkoop.
Unexperienct.d , adj. Onervaren.
Unexpert, adj. (Unexpertly,, adv.) Onbedreven, zie het betere Inexpert.
Unexpertness, s.. OnbedrevenIzeid, yr.
Unexpired,adj Onafgeloopen,Ongeêindigd.
Unexplainable , adj. Onverklaarbaar.
Unexplained, adj. Onuitgelegd , Onverklaard. (cable.
Unexpiicable , adj. veroud. , zie InexpiiUnexplored , adj. Ononderzocht. * —
Onbekend.
(blootgesteld:
Utiexposed , adj. Niet aan berisping
Unexpressed , adj. Onuitgedrukt.
Unexpi-essible , adj. TILLOTSON , Ow/
sprekellik , zie het betere Inexpressible.
Unexpressive , adj„7,972der uitdrukking.
* — , OnuitsprekelÜk. Aanm. De laatste
beteek., die bif vroegere schrijvers dUewijls voorkomt, is onjuist en word; thans
vermeden.
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Unexpugnable, adj. veroud., zie Inex- Unfatigued , adj. Onyermoeld.
Unfaulty, adj. Niet gebrekkig.
pugnable.
Unextended, adj. Onuitgestrekt , Onuit- Unfavourable, adj. Ongunstig; — To,
Ongunstig yoor.
gebreld.
Unextinguishable , ad;. Onuitbluschbaar. Unfavourablcness, s. Ongunstigiseid, Yr.
Unextinguished, adj. Onuitgebluscht.*--, Unfavourably, adv.. zie Unfav*Ourab.e.
Unfavoured, adj. Onbegunstigd.
Onuitbluschbaar.
Unfeared, adj. Onbe y reesd. * —, ongebr.,
Unextirpated, adj. Onuitgeroeid.
Onverschp4kkev.
Unextolleci,
Ougeprezen,Ongeroemd.
Unfeasible , adj. SOUTH , Ondoenlijk ,zie
Unfaded, adj. Onverwelkt.
Unfading, adj. Niet verwelkend, Onver- impracticable.
Unfeathered , adj. Ongevederd , Vederloos.
welkelijk.
Unfadingness, s. 0 In'erwelkelijkheid, yr. Unfeatured, adj. Net onregelmatige trekUnfailable, adj. bish. HALL Onfelibaar. ken, Leel&k.
Unfed, aclj Ongey oederd ,Onge yoed, II onUnfailing, adj. Onmisbaar,, Zeker,
Gewis.
,
Unfainting, adj. Nict bezwijmend , zie gerig.
Unfeed, adj. Onheloond.
to Faint.
Unfair, adj. (Unfairly, adv.) Leetijk , Unfeeling, adj. Ongevoelig, Geyoelloos,
Onschoon. * Onvriendelijle, Onhensch. Wreed , Hardvocheig.
* , Onbillijk. * , Onopregt, Palsch. Unfeelingly, adv. , zie Unfeeling.
Unfeelingness, s. Ongevoel:gheid, GevoelUnfairness, s. Oneertijkheid , yr.
Unfaithful, adj. (Unfaithfully, adv.) On- loosheid, Hardvochtigheid,Wreedheid. yr.
trouw, Trouweloos. * —, Ongeloovig.
Unfeigned, adj, (Unfeignedly, adv.) OnUnfaithfulnes
s, s. Ontrouw,, Trouweioos- ge yeinsd , Opregt.
Unfeignedness, s. Ongeyeinsdheid , Op.
heid , yr.
Unfallen, adj. Niet geyallen, Ongevallen. regtheid, yr.
Unfallowed, adj. blj landl. , Nset gezo. Unfallowed, adj. Niet gepaard, Ongepaarti.
inervoord , Niet braak gelegen.
Unfelt, adj. Ongeyeeld.
Unfalsified, adj. Onvervalscht.
to Unfence, v. a. Van tie omheining I eUnfaltering, adj. Niet stamelend.
rooven , Open zetren ; fig. Blast stellen.
Unfamiliar, adj. Ongemeenzaam , Onbe.
Unfenced, adj. Onbevestigd. * Niet
bend. * — ,Ongewoon.
Unfamiliarity, s. Gebrek aan gemeenzaam- ingesloten , Niet on heind.
held , o. * — ,Onbekendheid,Ongewoon, Unfilial, adj. Ben kind niet betamende ,
Onkinderlijk.
held , yr.
Unfashionable, adj. Met naar tie mode. Unfermented, adj. Ongegist.
Unfertile, adj. Onyruchtbaar,zie het beSHAKSP., Lamp.
Unfashionableness, s. ilfiviiking van de tere infertile.
to Unfetter, v. a. Uit de boeijen doen ,
heerschende mode, yr.
Unfashionably , adv. Strijdig met de heer- Ontboeijen , Ontklui . teren.
Unfettered , adj. Ongeboeid , Ongekluisschende mode.
terd , Vrif,, Ongehinderd.
Unfashioned, adj. Ongevormd, Lomp ,
Unfigured, adj. Geene levende wezens voorRuw.
Unfast , adj. Onvast. Onzeker,
stellende, Levenlooze wezens e root werto Unfasten, v. a. Losmaken, Losdoen
pen voorstellende.
Unfilled „adj. Ongevuld , Ledig.
Losbinden.
Unfastened , part., zie to Unfasten. *—, Unfinished, adj. Onyoltoaid.
Unfirm, adj. Onvast, Zwak. * —, Onbeadj. Onbevestigd.
ctendig.
Unfathered, adj. Vaderloos.
SHAKSP. , Lie Infirn..
Unfatherly, adj. Onvaderliik.
Unfirmness, s. Onvastheid. * , OnbeUnfathomable, adj. Onpeilbaar. *--, On- stendigheid , yr.
doorgrondelijk.
Unfit, adj. Ongeschikt. * — , OnbeUnfathomableness, s. Onpeilbaarheid. *—, kwaam.
Ondoorgrondelfikheid , yr.
to Unfit , v. a. Ongeschikt maken.
Unfathomably, adv., zie Unfathomable. Unfitly, adv., zie Unfit , adv.
Unfathomed, adj. Ongepeild. — On- Unfitness , s. Ongeschiktheid. *— OnbeI 4waamheid , yr.
doorgrond.
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Unfitting, adj. Niet voegende , Onvoegzaam.
to Unfix, v. a. Los maken.*--,Oplossen.
Unfixed, adj. Onbestendig *—, Onbepaald.
Unfixedness, s. Onbestendigheid.*—,Onbepaaldteid , vr•
Unflagging, adj. Niet verslappend.
Unflattered, adj. Ongevleid.
Unflattering, adj. 'Viet vleijend , Opregt.
Unfledged , adj. Kaal. Niet vlug. * — ,
Jong, Nieuw,, Onrijp , Groen.
Unfleshed, adj. Niel (HI; bloed getrend.
Unflinching, adj. Onversaagd, Onverschrokken.
Unflogged , adj. Ongegeeseld.
Unfoiled, adj. Onoverwonnen.
to Unfold, v. a. Uitspannen , Uitspreiden,
Openen, Open leggen , Ontvouwen.
UseOpenbaren. * —, Voorstellen. *
drijven.
Unfollowed , adj. Ongevolgd.
to Unfool, v. a. SHAKSP. Van dwaasheid
,
genezen.
Un forbearin g
, adj. Ongeduldig , Ontoegevend.
Unforbid, Unforbidden , adj. Onverboden.
Unforbiddenness, s. Onverbodenheid , Geoorloofdheid , vr.
Unforced, adj. (Unforcedly,, adv.) Ongedwongen.
Unforcible , adj. HOOKER, Krachteloos ,
Zwak.
Unfureboding, adj. Niet voorspellend.
Unforeknown , adj. Niet voorzien.
Unforeseeable, adj. SOUTH , Niet to veerzien.
Unforeseen, adj. Niet vooraf gezien.
Unforeskinned , adj. MILTON, Van de
voorhuid beronfd , Besneden.
Unforetold, adj. 0 nvoorspel Onvoorzegd.
Un forewarned , adj. Ongewaarschuwd.
Unforféited , adj. Onverbcnrd.
Unforgiven , adj. Onve'geven.
Unforgiving, adj. Niet vergevend , Onverbiddelijk , Onvergevensgezind.
Unforgot, Unforgot tell , adj. Onvergeten.
Unformed, aoj. Ongevormd.
Unforsaken , adj. Onverlaten.
Unfortified , adj. Onversterkt , Onbevestigd, Open. * —, Zwak. * —, Onverzekerd.
Unfortunate, adj. (Unfortunately, adv.)
Ongelukkig. * , Rarnpspoedig.
Unfortunateness,s. Ongcluk, o.*—, Rampspoed, m.
Unfostered , adj.- Ongekoesterd.
Unfought , adj. Ongevochten.

Unfouled , adj. Onbezoedeld.
Unfound, adj. Ongevonden.
Unfounded , adj. Ongegrond. * — 2 Ongegrondvest.
Unframabie , adj. HOOKER, Onvormbaar.
to Unframe , v. a. DAvis, zie to Destroy
the frame.
Unframed , adj. Ongevormd.
Unfranchised, adj. Onbevtijd.
Unfree, adj. Gedwongen , Onvri.
Unfreed , adj. Onbevrijd.
to Unfreeze, in. v. n. weinig gebruik.,
Dooijen.
Unfrequency,, s. veroud., zie Infrequency.
Unfrevent , adj. Zeldzaam , Ongeworn.
to Unfrequent , v. a. PHILIPS, Onbczocht
laten.
Unfrequented, adj. Onbez-ebt , Weinig
bezocht , Zelden bezocht, sal.
Unfrequentl y, adv. Niel dikwifis , Zelden.
Unfriable , adj. Onvermaalbaar.
Unfriended, adj. Zonder vrienden ,Onbevriend.
Unfriendliness, s. Onvriendeliikheid, yr.
Unfriendly, adj. Onvriendelz)k , Onheusch.
Unfrighted , adj. Onverschrikt.
to Unfrock, v. a. MILTON, Ontkleeden.
Unfrozen, adj. Onbevroren.
Unfrugal, adj. Niet matig, Onrnatig ,
Overdadig.
Unfruitful, adj. (Unfruirfully,, adv.) Onvruchtbaar. *—, Ude' , Vergcefich.
UnCruitfulness, Onvruchtbaarhesd , yr.
Unfulfilled , adj. Onvervuld.
Uniumed, adj. MILTON , Zijn' gear niet
verloren hebbende , Frisch.
Unfunded, adj Niet in de openbare fondsen geplaatst.
to Unfurl, v. a. Uitspreiden Uitspanven,
Ontrollen.
to Un Curnish , v. a. Oprztimen , Ontblooten. * — , Ledig laten.
Unfurnished, adj. Ongemeubeleerd, Ongestoffeerd. * —, Onvoorzien, Ontbloot.
*
Onverzorgd.
Unfused , adj. Ohgesmolten.
Unfusible, adj. Onsmeitbaar.
Ungaged , adj. Ongeijkt.
Ungain , adj. veroud., Lomp Verkeerd,
Averegtsch. * — „Wonderlijk.
Ungainable, adj. PIERCE, 1661, Onwinbriar.
Ungained, adj. Ongewonnen , Onverkregen.
Ungainful , adj. bish. HALL Onvoordeelig.
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Ungainly, adj. Lomp, Verkeerd , Averegtsch.
Ungainness, s. veroud., Lompheid , Ver.
keerdheid. *
Wonderlijkheid , yr.
Ungalled, adj. Ongewond.
to Ungarnish, v. a. weinig gebruik. , Ontblooten.
Ungarnished, adj. Onversierd.
Ungarrisoned, adj. Zonder garnizoen of
bezetting , Onhezet.
Ungartered, adj. Zonder kousebanden.
Ungathered, adj. Ongeoogst , Onger4ukt.
Ungenerated , adj. Ongeboren , Nice voortgebragt.
Ungenerative, adj. Niet voortbrengend ,
Onvruchtbaar.
Ungenerous, adj. Onedelmoedig. * —
Schandelijk.
Ungerously, adv. Onedelmoedig.
Ungenial, adj. Onvriendetijk , Ongunssig.
Ungenteel , adj. ( Ungenteelly, adv.) Onaardig , Onheusch , Lomp , Onwellevend.
Ungenteelness , Ungentility,, s. weinig
gebruik. Onaardigheid , Onbeleejelheld , yr.
Ungentle , adj. Onvriendelijk , Hard.
Ungentlemanlike , Ungentlemanly, adj.
Onwelvoegelijk, Onedel , Onfatsoesslifk.
Ungentleness, s. Hardheid , Ruwheid. *—,
Onvriendelijkheid , vr.
Ungently, adv., zie Ungentle.
Ungeometrical, adj. CHEYNE Onmeetkunstig.
Ungifted, adj. Niet begaafd , Onbegaafd.
to Ungild, reg. & irr. v. a. weinig gebruik., Het verguidsel afnemen.
Uugilded, Ungiit , adj. Onverguld,
to Ungird, reg. & irr. v. a. Den gordel
losdoen , Losg,,rden.
Ungirt, part., zie to Ungird. * —, adj.
Ongegord.
Ungiving, adj. Karig.
Unglazed, adj. Onverglaasd.
Unglorified, adj. Ongeprezen , Onverheerlijkt.
to Unglove , v. a. Den handschoen van ...
uitdoen.
Ungloved, adj. Zonder handschoenen ,
Bloot.
to Unglue, v. a. (het gelijmde) Losmaken , Losdoen.
Unglued, adj. Ongelijmd.
to Ungod, v. a. Ontgoderz.
Ungodlily,, adv., zie Ungodly.
Ungodliness, s. Goddeloosheid.
Zondigheid , yr.
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Ungodly, adj. Godvergeten Goddeloos.
* —, Zondig.
Ungored , adj. Ongestooten, Onbeschadigd.
Ungorged, adj. Onverzadigd. * —, Zonder keel.
Ungot , Ungotten , adj. Niet verkregen.
* — , Ongeteeld.
Ungovernable, adj. Ontembaar. * , Toomeloos Losbandig.
Ungovernableness, 8. Ontembaarheid.*—,
Toomeloosheid , yr.
Ungovernably, adv., zie Ungovernable.
Ungoverned, 1,1j. Ongeregeerd , Regeringloos. * — , Toomeloos.
Ungraced , auj. Onversierd.
Ungraceful , adj. ( Ungracefully , adv.)
Onbevallig.
Ungracefulness, s. Onbevalligbeid , yr.
Ungraci,us, adj. (Ungraciously , adv.)
, Onbevallig , OnaangeHatelijk. *
naam.
Ungraciousness, s. Hatelijkheid.*—, Onaangenaamheid, yr.
Ungrafted, adj. Ongant.
Ungrammatical, adj. (Ungrammatically,
adv.) Onspraakkunstig.
Ungranted, adj. Niet toegestaan ,Onverleend.
to Ungrapple , v. a. weinig gebruik. ,
Loshaken. * —, Op vrije voeten ctellen.
Ungrate , adj. veroud. , Onaangenaam.
s. veroud. , zie Ingrate.
*
Ungrateful , adj. (Ungratefully, adv.)
Ondankbaar, Ones kentelijk. * —, Ondankbaar,,Onuruchtbaar. * — , Onaangenaam.
Ungrefnlness, s. Ondankbaarheid. *—,
Onaangenaatnheid , yr.
Ungratified , adj. Onvoldaan, Onbevredigd.
to Ungravel, v. a. weinig gebruik. , Het
zand wegnemen. * —, Baness.
Ungravelled, adj. Zonder grof zand.
Ungravely,, adv. Zonder ernst.
to Ungrease , v. a. Van vet of morsigheid
reinigen.
Ungrounded, adj. Ongegrond.
Ungroundedly , adv. Zonder grond.
Ungrudging, adj. (Ungrudgingly, adv.)
Niet morrenel ,
Unguarded, adj-. Onbevestigd Onbewaakt.
* — , Onachtzaam Onvoorzigtig , Onoplettend.
Unguem , s. ZalJ, yr.
UnguessPd, add; Ongeraden, Niet geraden.
Ungues:like, adj. Een' gast niet voegende.
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Unguicular, adj. A's een nagel.* —, Ter
lengte van den nvel eens vingers
Unguiculate, Unguiculated, adj. Nagels
of Klaatztren hebbende.
Unguided, adj. Ongeleid.
Unguiltiness, s. Onschuldigheid , yr.
Unguilty, adj. Onschuldig. ((Winder, o.
Ungula, s. Hoefvormig gedeelte van een'
Ungulate, adj. 'Thetvormig.
Unhahitable, adj. RA Y, Onbewoonbaar,
zie Uninhabitable. (baarheid, yr.
nhabi,a1,1eness , s. ongebr., OnbewoonUnbabited , adj. ongebr., zie 4 ninhabited.
Unhabi mated adj. Ongewend.'
Unhacked, adj. Ongehouwen, Idles geene
houwen.
Unhacknied, adj. Ongeoefend.
to Unhaft, v. a. weinig gebrnikel., Het
hecht of Den steel afiremen.
Unhale, adj. 1653 , Ongezond. ( den.
to Unhallow, v. a. Ontheiligen, OntwijUnhallowed, adj. Onheilig , Ongewiid.
to Unhalter, v. a. weinig gebruik., Den
halter van ... afdoen.
to Unhamper,
weinig gebruik., Los
doen, Ontboeffen.
(Loslaten.
to Unhand, v, a. Uit de hand loslaten,
U nhandily, adv., zie Unhandy.
U nhandiness s. Onhandigheid, yr.
Unhandled, adj. Onaangeroerd.
Unhandsome, adj. (finhandsomely, adv. )
Onbevallig. *
Leelijk, Lornp. * —,
Onedelmoedig.
Unhandsomeness, s. Onbevalligheid.
Leelijkheid, Lompheid, y r.
, Onedelmoedig gedrag, o.
Unhandy, adj: Onhandig, Lomp.
to Unhang, irr. & reg. v. a. Afnemen.
Unhangeci, adj. Onopgehangent
Unhap, s. SPENSER, Ramp, y r., Ongeink , Ongeval, o.
Unhappied, adj. Ongelukkig gemaakt,
Verongelukt.
Unhappiness, s. ,Ongeluk, o., Ellende,
y r. * —, Ongeluk , Ongeval, o. *
Booze streek, tI1
Unhappily, adv., zie Unhappy.
Unhappy, adj Ongelukkig, R.ampcpoedig.
* , Ongeluk brengend, Boos, Kwaad,
Ondeugend.
Unharas,ed, adj. Ongeplaagd, Ongekweld,
Onge;eisterd. (Wee agen.
to Unhai boor , v. a. 0 pj !wen, Vez f agen ,
I 'nharboured , adj. Zander s elm Ipl cats.
MILTON Geene beschurting of
*
cchuilplaats rplererende.
( har d.
Ongelzard.*—, °flyerUnhardeued,
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unhardv, adj. Weekeliik. * , Bloc,
Beschroomd. (den.
Unharmed, adj. Onbe c chadigd, OngesclionUnharmful , adj. OnschadelÜk.
Unharmonions adj. SWIFT Onwellnidend. * — , 'Niet overecnkomstig , Onevenredig. * — Oneeni g , zie het bete, e
Inharmonious.
Unharmoniousness, s. weinig gebruik.,
Onwe Ilui d en dheid. * —, 0 7.evenre d gheld , Oneenigheid, yr.
EC. U nharmonize, v. a. weinig gebruik.,
Ontstemmen.
to Unharness, v. a. De getuigen van ...
ajdoen. * Ontwapenen, Van de 11apenructine berooven.
to nhaso , v. a. De haken van... losdoen , Loshaken,
Unhatched , adj. Onrzitgebroed.
Nice
aan den dag gebrigt , Verbs; gen.
Unkazarded, adj. Ongewaagd, Onbeproefd.
to Unhead , v. a. Iles boven,te van ...
*men, Pan boven openen.
Unhealable, adj. Onheelbaar.
Unhealed, adj. Ongeheei'd.
Unhealthful, adj, (Unhealthfully, adv.)
Ongeziznd.
Unhealthfulness , s. O
• ngezondheid, yr.
Unhealthily, adv., zie Unhealthy.
Unhealthiness, s. Ziekelijkheid, Ongezondheid , Yr.
Unhealthy, adj. Ziekelijk, Ongeznnd.
Unheard, adj. Ongehoord. *
Onaangehoord. *
Onverhoord.
Unheard-of, adj. 0 nbekend, Ongehoord.
to Unheart , v. a. SHAKSP, 011tmoedigen,
Afsehrikken.
Unheartv, adj. Gnopregt,Niet hartelijk.
Unheated adj. Niet Beet gemaakt, On.
verwa , md.
md
(to fledge.
Unhedged, adj. Onomheind, enz., zie
Unheeded, adj Onopgiiney bedacht,
Oyer het hoofd gezien, Onbespeurd.
Unheediul , adj. B. &
Onachtzaam,
Onbed ichtzlam.
Unheeding, adj. Onoplettend , Achteloos.
Unheedy, adj. SPENcER, Onbedacbtza,:rn,
Overhaast , Plotseling.
Unheld, adj. weinig gebruik., Ongehotidea. *
Onbezeten.
to Unhale, v. a Ontblooten.
Unhelpcd, adj. OnTehol,Pcn, IfulPeloos.
-unhelpful, adj. N;et helpend. *
Onbeha/fzaam.
unhesitating , adj. (U.Thesitatingly, adv.)
Nice aarzelend, Vaardig.
t nh.nved Unhewn , adj. Onbehonv,n,
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Raw. * — , Ongehouwen Ongehakt.
Unhid, Unhidden, adj. Onverborgen,
Onverholen.
Unhidebound, adj. MILTON , Onaange.
wassen. * —, .Ruirn , Wijd.
Unhindered, ac.1j. Ongehinderd.
to Unhinge , v. a. (eerie deur, enz.)Uit
de hengsels —, Met geweld vet.plaatsen. *—, Verwarren,In de war brenUnhit adj. Ongetro en. (gen.
to Unhoard
, v. a. Afnemen (van een'
'
hoop), Verminderen. Unholiness , s. Onheiligheid. * — , God.
deloosheid, yr.
Goddeloos ,
Unholy, adj. Onheilig. *
Snood, Ontaard, Verwaten.
Unhonest, adj. B. &
Oneerbaar, zie het betere Dishonest.
Unhonoured, ad j . Ongederd.
to Unhood, v. a. (eon' valk) De kap
afitemen, Ontblooten.
Unhooded „ adj. Zonder kat,.
to Unhoodwink, v. a. Een bindsel voor
de oogen wegnemen.
to Unhook, v. a. Los haken.
to Unhoop , v. a. De hoepels van ... afdoes: ; fig. Den hoepelrok uitdoen.
Unhoped, Unhoped-for, adj. Ongehoopt,
(loos.
Onverhoopt.
Unhopeful , adj, Niet veel belovend, HopeUnhorned , adj. Ongehorend.
to Unhorse, v. a. Van het paard of Uit
den vide; werpen.
Unhospitable, adj., zie Inhospitable.
Unhostile, adj. Niet vijandelijk. *—,txtTAPs Niet tot den vtiand tiehoorende,.
to Unhorse, v. a. Uit zijne woning verdrilven.
Unhoused, adj. Zonder huffs. *—, Zwervend , Zonder vaste woonplaats. (moat.
Unhouseled, adj. SHAKSP., ZonderavendUnhuman, adj. SOUTH, zie I ,ii, man.
Unhumbled, adj. Ongedemoedigd , Onvernede rd. (gen.
Unhung, adj. Ongeheingen. *—,Onbehan.
Unhurt, adj Onbeschadigd, 0 veschonden.
Unhurtful, adj. (Unhurtfully,, adv.)
Onsch,delijk.
Unhusbanded, adj. Onver,choond. *
,
Onbebotev q. * — Zonder
to Unhusk, v. a. Doppen,
Unicapsular, adj. Met Zen zaadhuis;e
zie Capsule.
Unicorn , s. zeker dier, Eenhoren. *— ,
zekere visch, Zet4enhoren. * noon;
van eon' voge! , fin, enyNTel
ENG. A, DUTCH
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Unicornous, adj. Eenhoornig.
Unifiorous, adj. Eenbloemig.
Uniform, adj. Gelükvormig.
Eentoonig.*
s. Regementskleeding,ir.,
Uniform, m.
Unifonnity,, s. Gelijkvormigheid. *
I Gelijkheid, Eentoonigheid, vr.
Uniformly, adv. , zie Uniform.
I to Unify, v. a. ongebr., Vereenigen,
Unigeniture, s. Staat van eentggeboren
to zijn,
Unigenous, adj. Van een gesI,Tht.
Unilabiate , adj. Slechts eerie lis hebbende.
Unilateral, adj. Slechts eine zaYde hebbende.
Uniliteral, adj. Slechts utt eine letter
bestaande.
Unillustrated, adj. Onvellicht.
Ondoor luchtig.
Unilocular, adj. Slechts eene cel hebbende.
Unimaginable, adj. ( Unimaginably, adv. )
0 ndenkbaar.
Unimboed, adj Onopgeslurpt,zie Imbne.
Unimitable, adj BURNET , Onnaveigboar,, zie het betere Inimitable.
Unimitateci , adj. 0,nagevolgd.
Unimmortal, adj. Niet oncterfeW7e,
Unimmortalized , adj. Niet vereettwigd.
Unimpairable, adj. Onverminderbaar,,
0 n e rde rfe
Unimpaired, adj. Onverminderd ,
zwakt , Onverdorven.
Unimpassioned, adj. Onhartstogtehj. *—,
Oricchuldig. *--, Bedaard, Kaim,Stil.
Unimpeachable, adj. Niet to beschuldigen , zie to Impeach.
U.iimpeached, adj. Onbeschuldigd , zie
to Impeach.
Unimpeded , adj. Onbelemmerd , Oise.
hinderd.
Unimplored , adj. Ongebeden.
Unimportant, adj. Onbeduidend. * — ,
POPE , Niet aanmatigend „ Eenve:Lelic..
Unimporting , adj. Ongewigt:g , On1;eduidend.
UnimpGr . uned , adj. Niet y e: zocht , Nict
gekiveld.
Unimposing, adj., zie Not imposing.
*— , T `10M-SON
Unimpres ; ye, adj., zie Not imressive.
Unimprisuned, adj. Niet vastgez-t.
U nimproyanIe ,
Onverbeterii;k.
Unimpro y ableness, s. Onverbeterlijkheid,
UnimproN ed , adj. Onyerbeterd.*—,Niet
gevordei , 2Vict geleerd. * —, Onge' leeed , Oniiesci.,aafd.
(derend.
UnimprovIng,adj.;e7,*et vorderend of bevorul
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Uninteressed, adj. DRYDEN, zie Uninterested.
Uninterested , adj. Zonder deelneming.
* , Onbelangzuchtig.
Uninteresting , adj. Onbelangrijk.
Unintermission, s. Voortduring , or.
Unintermitted, adj. Onafgebroken. *
Zonder afwisseling.
Unintermitting, adj. Aanhoudend.
, adv. Zonder ophouden.
Unintermittin
Unintermixed , adj. Onvetmengd.
Uninterpreted, adj. Onverklaard , zie to
Interpret.
Uninterred, adj. Onbegraven.
Uninterrupted, ad ; (Uninterruptedly,
adv.) Onafgebroken, Ongestoord.
Uninthralled, adj. weinig gebruik. , Niet
Dude het juk gebragt.
Uninthroned , adj. veroud., Net op den
Croon gebragt.
Unintrenched , adj. Onverschanst.
Unintricaced, adj. Oningewikkeld.
Unincroduced , adj. Oningeleid.
Uninnred, adj. Orgewend.
zie Uninstructive.
Uninforming,
Uningenious, adj. Niet vindingrijk ,On- Unilivented, adj. Onuitgevontlen.
Uninvested , adj. Ongovestigd , zie to
vernuftig.
Uningenuous, adj. Onopregt , Valsch.
Unin vestigable , adj. RA y , Onuit yorschUninhabitable, adj. Gnbewoonbaar.
Onbewoonbaar- boar.
Uninhabitableness, s.
Uninvited , ndj. Onverzocht.
held , vr.
Union , s. Vereen :gi :g. * — ,EensgezindUninhabited, adj. Onbewoond.
held , Eendragt. * --, in regten , VerUninitiated, adj. Oningewijd.,
eeniging van twee kerken of predikantsUninjured,a4Onbeleedigd,Ongesehonden.
Uninquisitive, adj. Niet nieuwsgierig, t 'aatsen eene, y r. *--, in de gesch.,
Un , or., Verecnigde statcn (van N.
Onverschillig.
,41perika), m. meerv. *
, weleer,
Utsinscribed, adj. Zonder inschrift.
Uninspired, adj. Zonder inblazing of in- Parel , vi
Union-flag, s.Natienale Engelsche vlag,vr.
Uninstituted, adj. Oningesteld. *—,Niet Uniparous, adj. Slechts Ot'n Jong te gellik
voortbrel gende.
onderrigt.
nstructed, adj. Ononderrigt , Onon- Uniradiated, adj. Slechts einen straal
hcbbende , Eenstralig.
de imzen.
Uninstructive, adj. Niet onderrigtend , Us :clue, adj. Eenig.
Un'.. on, s. Over eenstemmi,g. *—, Enkele
Nice leerzaam.
onverauderde foot, or, of Toon , m.;
Uninsulated, adj. Onafgescheiden.
Uninsured, adj. Onverzekerd ,Onverwaar- In —, In hatmonie ofo,eneenstemming.
adj. MILTON, Aileenklinlend.
borgd.
, Overaclj. Onkundig , Onver- Unisonance , s.
stanc 1g. (yr. eenstemming van t,onen.
Eenklankig,
Unisonant,
Unisonous,
adj.
Utin elligibility, s. Onvers taanbaar hc id,
Eenstemmig.
,Un' , tel l igible, adj. Orr,erstaaribaar.
Een y r. , Eens., zie het meet. ge- Unit, s. Eerheid. *
Uiinrell
tje o. * —, onder Jac.
naam van
bruikelifie Unintelligibility.
ecne
goudntunt.
Unintelligible.
Unintelligibly, adv. , zie
Uultabie, adj. weinig. gebr.,Vervnigbaar.
Onbedoeld.
Unintended,
Unitarian, s. Aanhanger van ate sekte ,
Unintentional , adj. Onopzettelijk.
Welke de eenheid van God gelooft , en
Unintentionally , ado. Zonder opzet.
PUN
un in dined , adj, weinig gebr., Ongenegen.
Unincreasable, adj. Onvermeerderbaar,
Niet te vermeerderen.
Unincumbered , adj. Onbezwaard, zie ‘4,
Incumber.
Unindebted, adj. Zonder schulden. * —,
Niet te danken hebbende.
Unindifferent, adj. Niet onverschillig ,
Partijdig.
Unindorsed, adj. Ongeendosseerd.
Un;ndulged, adj. Niet met toegevendheid
behandeld , Niet vertroeteld.
Unindustrious, adj. Niet vlijtig , Traag.
Uninfected, adj. Onbesmet.
Uninfectious, adj. Nat besmettelijk of
aanstekend.
Uninflamed, adj. Niet ontbrand ,
aangestoken.
Unintlammable , adj. Onbranrhaar, Niet
in brand te steken.
Uninfluenced, adj. Niet vooringenomen.
Uninformed, adj. Ongeleel el. —, Niet

UNIT
de drieienheid vez werpz , Sociniaan.'"`—,
adj. Van de Unitarians.
.Unitarianism, s. Leer der unitarians, in.
to Unite, v. a. Vereenigen ; to — WITH,
Vereenigen met. * — , Verbinden Za, Eensgezind ,Waken,
menvoegen. *
Zamen,
—, v. n. Zich vereenigen.
spannen.
Unitedly, adv. Gezamenlijk , In vereeniging.
Uniter,s,Depersoon of zaak, die vereenigt.
Unition , s. weinig gebruik., Vereeniging,
Daad van vereenigen, yr.
Unitive, adj. buiten gebr., Vereenigend.
Unity, s. Eenigheid , Eenheid, Aileenheld. * — , Eendragt. * —, Overeenstemming. * —, in tooneelst. , Eenheid,
yr. (Hieronder verstaat men gemeenlijk,
dat er in een seek sleehts c'ene daad zy,
dat deze op de zelfde pla,-ts voorvalle, en
met laager darn vier en twzntzguur du ie.)
Univalve, adj. Eenschalig. *—, s. Een- I
schalige schelp , yr.
Univalvslar, adj., zie Univalve, adj.
Universal, adj. Algemeen. * — , Geheel.
veroud.,
* — , s. Algemeen voorstel. *
Geheel, Heeled, o.
Universalism, s.Leer der universalisten,m.
Universalist , s. Die voorgeeft , alle bt7zonaerheden to verstaan , Universalist.
* —, Die geloo ft, dat alle menschen zalig zullen worden , Universalist, m.
Universality, s. Algemeenheid , yr.
Universally , adv., zie Universal.
Universalness, s., zie het meer gebruik.
Universality.
Universe, s. Heelal , 41, o.
Wereld, yr.
University, s. Hoogeschool , Universiteit.
* — , bid oude schl livers , Heelal , o.
Univocal, adj. (Univocally, adv.) Gelifieduidend , Het zelfde beHekenende.
* —, Gelamatig Regelmatig.
Univocation, s. Overeenstemming van
naam en beteekenis, vr.
Unjealous, adj. CLARENDON , 'Onachterdochtig , Onvervaard.
to Unjoiit ,,v. a. weinig gebr., Scheiden.
to Unjoint, -v. a. FULLER, Ontleden ,
Verdeelen.
Unjointed, adj. Onverbonden. * —, Zonder geledingen.
Unjoyful, adj. TATLER, Somber.
Unjoyous , adj. Niet vrokik , Treurig.
Unjudged, adj. Onbeoordeeld. * — , Onbeslis t.
Unjust, adj. Onbillijk Onregtvaardig ;
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AGAINST , OnbilliA of Onregtvaardig

tegcn.
Unjustifiable, adj. Onverantwoordelijk ,
Niet to regtvaaz digest.
Un usrifiableness, s. Onverantwoo rdelijkheld , vr.
Unjustifiably, adv. Onverantwoordetük.
Unjustified,. adj. Ongeregtvaardigd.
Unjustly, adv., zie Unjust.
Unjustness, s. weinig gebruik., Onbilki kheie , yr.
Unked , adj. veroud, of plaatsel., Ongewoon , Vreemd. *— Eenzaam.
Unkembed. Unkemmed , Unkeint, adj.
vetoud., Ongekond Ongekamd.
to Unkennel , v. a. Opjagen. *
Uit
ziinen sehuilhoek driven.
Unkent , adj. veroud. , Onbekend.
Unkept, adj. Niet gehouden. * , Onbesvaard. * —, Ongenoorzaamd.
Unkind, adj. Onvriendelifk Liefdeloos ;
- To, Onvriende/jjk fegens , omtrent.
Unkintiliness , s. Boosaardigheid, yr.
Unkindly, adj. & adv. Onnatuurlijk.
* , Boosaardig.
Unkindly, adv., zie Unkind.
Unkindness, s. Onvriendelijkheid ; —
towards, onvriendelijkheid jegens , =Boosaardigheid , yr.
trent. *
to Uniting, v. a. Van de koninkliikewaardigheid berooven , (eenen koning) Onito oonen.
Unkingly, adj. Onkininklijk.
Unkissed , adj. Ongekrst.
Unknightly, acj. Niet voegende aan eenen
ridder,, Onriddez
to Unknit , reg. & irr. v. a. Oplossen.
* — Openen.
to Unknot, v. a. weinig gebruik., (eenen
knoop) Openen , Ontknoopen.
Unkuotted, adj. Ongeknoopt ,zie to Knot.
to Unknow, irr. v. a. Niet weer oveten
of kennen.
Unknowable,adj.weinig gebr.,Onkenbaar.
Unknowing, adj. On wetend , Onleundig.
* — , On,ervaren , Onbedreven ; — OF,
Onbekend met.
Unknowingly, adv. Onwetend.
Unknown , part., zie to Unknow. *— ,
adj. Onbekend; — To, Onbekend aan,
* —, Niet gedacht. * —, Geene
vleescheliike gerneenschap hebbende. *—,
Geene gcmeenschap hebbende.
Unlaboured , adj. Ongewerkt. * , Onbewel kt.* , Ongedwongen ,
Unlaborious , adj. Onwerkzaam , Traag,
Vadzig.
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to Unlace , v. a. Openen, Losrilgen.*—, Unlike , adj. Ongclijk ; — To, Ongegg:
Ontsieren, Van sieraden berooven. * —, aan.* —, Onsvaai scl:Unlijk. ;— TO befal.,
scheepsw. , als : to —a bonnet , Eene bon- Onsvaarschijnkk , dat het gebeuren zal.
net afri;gen. Unlikelihood, Unlikeliness , s. °medal
to Unlade, reg. & irr, v. a. Ontl ?den ; schijnlijkheid , vr.
to - INTO . Ontladen in. * —, Vei lig- Unlikely , adj. & adv. OnwaarschiJnlijk.
ten. * —, Uitladen. Unlikeness , s. Ongelijkheid , yr. ; —
Unlaicl , adi. Ongelegd.*—,Onbevredigd, W/TH , Ongeliikheid aan.
Unlimber, adj. V:',T T r-1N , zie Unyielding.
Onbedaard , Ongestild , zie to Lay.
Unlamented, adj. Onbeklaagd ; — BY , Unlimitable , a(j. 1,ociE , ziellilmizallie.
Niel bekiaagd door. Unlimited, adj. (Unlimitedly , aci v.) 0 UUnlarded , adj. Ongelardeerd, Ongespekt. begrensd , Gi enzeloos. ' — , 0 nbepa-ad .
to Unlatch , , v. a. Door miadel van eerie Onbeteugeld , Vrij.
Unlimi:ectness , s. Grenzeloosheid. * — ,
klink opcnen.
Unlaudable , adj. weinig gebr , Onlofillijk. Onbcperktheid, Vrijheid , yr.
Unlaurelled , adj. Ongelauwerd , zie to Unlineal, adj. SHAKSP., Niet in eene reg.
to lijn of tarnmende.
Laurel,
Unlavish , adj. Niet kwistig , Niet ver- Unlined , adj. Ongevoerd, Zonder voe,i,,,f;
kwistend. to Unlink, v. a. Lo.smaken , Loidue, ;
Unlavished , adj. Onverkwist ,Onver spild. to — one's self, Losgoan.
Unlawful , adj. (Unlanfully, adv.) On Unliquefed, adj. Ongecmolten,Onopgelost.
wettig , St; ijdig met de wet , Ongeooi- Unliquidaced, adj. Olivet effend.
loofa; — TO reveal , Ongeoor loop to Unliquorccl , adj. Onberoentigd.
Unl,srennig , adj. Niet luiterend,Ongc
openbiiren.
1icorzaarii.
Unlawfulness , s. Onwettigheid , vr.
to Unlearn , reg. & irr. v. a. Verlee; en, Unlividness, s. IIILTON , Dorbeid , vr.
Unlively,, adj. Dof, Niet levendig.
Vergeten (seat men geleefd heeft).
Unlearned, adj. Ongeleerd , Onsietcnd. to Unload , v. a. Ontladen.*—, Bevri:;fien.
*—, Ongeleeld, Niet geleerd , Onbekend. Unlocated,adj.0figc,,,,laatit, zie to Locare.
to Unlock, v. a, 0,tsloiten , Open sll,iUnlearnedly,, adv. Oawetend.
ten , Openen.
Unlearnedness , S. On^,vetendheid , yr.
to Unleash, v. a. wentig gebr., Llsbindm Unlocked , aij. Niet ge:loten , OngesloOntbIaten , Los, Open.
to Unleave , v. a. weinig gebr.,
Unlooked , Unloo'ked-f'or, adj. Onver.
deren.
Unleavened, adj, Ongezunrd, Ongehere;d. wacht , Onvei moed , 0 i;1'31, Z'eli.
Unlectured, adj. Ononderwezen, zie to Unlooped , adj. Ono /ge,lagci,.
, Unloosable , adj. OnIosbaar.
Lecture,.
Unleisured, adj. 'MILTON , Geen' ledigen to Unloose, v. a. es; sieekt stood , dat
tijd hebbende , Bezet , Niet vrij. eigenlijk Linden zoo brteckenen , LosUnleistircd,ess , s. BOYLE , Gebrele aan makesh * —, v. n. Locgoo,:.
Unlordly,, adv. Onweivoegelijk of 07,het (7ledigen tijd , o.
melijk voor een' lord of een' aanzieniiik '
U nlent, adj . Ongcleend.
Unless, conj. Tenz,f,, Indien niet, Zoo ni:t. man.
Un',osable , acl j. Bovr.r. , Onvcrliesbaar.
Unlessoned , adj. Ongeleerd.
Unlettered, adj. Ongeletterd , N ;et met Unloved, adj. On,:,erli;.,d.
Us
levelines_; , s. 0171)4,7soinue:1;k12,- id, vr.
letters voorzien. * —, Ongeletterd.
Unic.teredo eQF , S. WATER IICUSE ,. O's- Unlovel y , adj. Onbe,,ii..,,el;f1c,
Unloving. adj. Niet bemidncnd , Onvrienh
1,.
geletter deid,
aely. fr , Lrefdelooc.
La.. yelled, adj. Ongaffend , Onejen.
Unlock , s. ongebr. , Ongeluk , o.
Unlit .. ed , adj. Orgelaakt.
Uniueltily,, adv., zie Unit' cltv.
Unlibid, OILS, adj. Niet wellust:*g.
Unluckiness, s. Ongelailkigheid , vr.,
Uni,ce',, d, adj. Onbewilligd. '
17,1 : c. 1 c ! , adj. Onge;ibt ; fig. Ongelikt , Ongelak , o.
Unlucky,
adj. Orwel;'Mig, Oipzeluitf brenLomp, Ongevormd , Row.
c ond. * — , Ongelukkig , Eilendig , 11,,H d ,•.cij. Orgetild , zie to Lift.
(IN , Ongelukl: ig in. * - - - .,, Ondeti,:end ;
ls
Unlighted , adj. Onaongy,toen.
U ni :.,i.r; a pse , -,dj. 'Viet 1;,kt, D , ,nker fig 0;:dez:gent! , G fitcriitig , Sella/`',SCE-
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tig; An— boy, Een schal,leachtige jongen ,
Een grit. * Ongelukkig , Kwaad
voorspeliend.
Uniuscrous, adj. SHAKO?. Glansloos, Doi;
to Unlute, v. a. in de scheik., Den leer
afdoen van (een distilleerkete0.
part., zie to Unmal:c.
Unmade, pret.
— , adj. Ongesehapen , Ongemaakt.
• —, Nog niet gmaakt, Nog islet
klaor,, Ongemaakt ; — Br Niet getnaakt door.
Unmaidenly , adj. Onrnaagdelijk, Eene
tnaagd niet voegende.
to Uomail, v. a, weinig gebruik., De
wapenrusting uitdoen, Ontwapenen.
Unmairned, adj. Onverminkt.
Unmakable, adj. GREW , Niet te maken;
r.
- B y Niet te nusken
to Unmake, irr. v. a. Perpietigen.
Unmalleable, adj. Onhamerbaar, Onsmeedbaar.
to Unman, v. a. Tot een redeloos wezen
—5
waken, Van de rede berooven.
, Illoedeloos maken
Ontmannen. *
Ontmoedigen. * --,Verwilfd maken.*-5
een schip , Van manschap berooven.
Unmanageable, adj. Niet te regeren,
Onbeteugelbaar,, Ontembaar;
Nice te beteugelen door.
-BI',
Unmanaged, adj. Ongetemd , Onbereden.
Onopgevoed.
*
Unmanlike , adj. Onmannelijk, VerwUfd.
Unmanliness, s. Onmenschelijkheid, yr.
Unmanly, adj. Een' mensch niet voegende, Onmenschelifk.
Unmanned, adj. Onbemand.
Unmannered, adj. Ongemanierd, Ruw
zie Unmannerly.
Unmannerliness, s. Ongemanietdheid, yr.
Unmannerly, adj. Ongemanierd,
levend.
Unmanured, adj. Ongemest, Onbebouwd.
Unmarked, adj. Ongeteekend, Ongeme' kt.
Ongemerkt, Onopgemerke.
*
Unmarred, adj. 0 nbelemmerd, zie to Mar.
Unmarriable 5 adj. MILTON , Nog niet
huwbaar.
Unmarried, adj. Ongehuwd.
to Unmarry, v. a. (een gehuwd paar)
Scheiden. Emasculate.
to Unmasculate, v. a. FULLER, zie to
CO Unmask, v. a. Onentaskeren; fig.
Ontmaskeren. * — , v. n. Het masker
aftverpen.
Unmasked, adj. Naakt , Ongemaskerd.
w Unmast, v. a. weinig gebruik., Outmasten, Van rnasten berooven.
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Unmasterable , adj. OnoverwiLTelijk; BY , .Niet te overmeesteren a
UnmasLered , adj. Onoverwo.-n ■!77. * Onoverwinne41k.
to Unrnat, v. a. weinig gebruik., De
mat wegnemen. * —, Los maken.
to Unmatch, v. a. weinig gebruik., (een
Paar) Scheiden.
Unmatchable, adj. Niet te paren. * — ,
Onvergeliikelige.
Unmatched,, adj. Ongepaa ' d. *
Onvergekkekk Zender wederga.
Unmeaning- ,
Niets beteekenend,
Lest', Zotaelo,s.
Unmeanc, ad / . 0,7gemeend.
Uumeasurable , adj. SWIFT, Unmeasurably,, ado.) Onwetelijk.
Unmeasura,1enes. , s. Onmetelificheid. vr.
Unmeasured, adj. Groo;-,Onmetelt:Ik. *
Ongemeten; — OUT, Niet uitgemtten.
Unmeddled , adj. als : — WITH, Onaangeroerd , if aarn2ede men zich niet inlaat.
Unmeddling , adj. Onverschillig.
Unmedttated, adj. Onoverdacht.
Unmeet , adj. Ondienstig, Ongeschikt.
UnmeeLly,, adv. Ongepast.
Untneeness , s. Ondienstighei d, Ongeschiktheid, yr.
Unmellc wed , adj. Onrii:p.
Unmelodious, adj. Onweilnitlend.
Unmelted, adj. Ongesmaten.
Unmentioned , adj. Ongenoernd.
Linmerchanrable , art;. Onverkoobaar.
Unmerciful, adj. (Unmercifully , adv.)
Onbarmhartig geed. * , B,v_enrnatig, On tzettend , Verhazend, Ongewoon.
Unmerciful ness 5 s. Onbal mhai tigheid ,
Wreedheid. *—, Bovenmatigheid, yr.
Unmeritable, adj. SOAKS?., Verdiensteloos.
Unmerited, adj. Onverdiend;
Dv,,
Nice verdicnd door. * — ,0121»714)k.
Unmeriredness, s. Onverdiendheid, On, yr.
Unmet, adj. Onaangetroffen.
Unmild, adj. bijna buiten gebruik, Niet
zacht , Onzacht.
weinig gebruik., Gebrek
Unmildness
aan zachtheid , Onzachtheid, vr.
Unmilicary , adj, Een' krilgsman flies
voegende.
Unmilked, adj. Ongemolken.
(loosd.
Unmilled , adj. Ongekeperd.
Unminded 9 adj. Niet geacht , Vemvaar"Unmindful, adj. Onachtzaam , Zorgeloosi
He is very — OF me, Hij vergeet
geheel en al.
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Unmindfully, adv. Onachtzaanz,Zorgeloos.
Unmindfulncss, s. Onachtzaamheid, Zorgeloos l:eid , yr. (den.
to Unmingle , v. a. ( het Ye , mengde) Schei, adj. Boy LE. Onmengbaar;
Unming1::
- BY , ].Viet to y e; mengen door.
0
ngd.
UnurnOed ,
Unmiry, adj. GAY, Niet besajlet , Niet
mersig of y ui 1
Unutissed , adj. OnYermist,
Unmis , altable , adj. Net to misratten,
Unmistaken , cii Net eni,verctaan.
Unmitigab!e , adj Niet to vei zachten.
Unmiti;:aced , a,j Onerzacht.
Unmixed adj. 0,:vr ,e,en.gd, Zuiy er ; —
WITH , Onve; ngd
, adi. eerie no-1:c; ,oze zament? ekking, zie Cutnas,I.
Unmoaned , adj. Opbetreni d.
Unmodified adj. Ong, :ez .,e, d,zie to Motier , Dreog
Unmoist , adj. Nie.
Unmoistenec , adj. Onbevoehtigd , Niet
beyechtigd.
Unm.;lested, adj. Oegesteord , N7et gehinderd ; — BY Net gel, Indeed door.
Unnionit d, auj. Niet geld riek, Geen geld
hebbende,
to Unmonopolize, v. a MILTON, Den
ophefren.
alleenhandel v,-;n
tie reuse lot mato Unmoor, s- a.
ken, De onker; ligten
o
a ship,
Het tui,enk,r Een schip, dot von.
twee ankers heeft geiegen , voor :lechts
een brengen.
Unmoralized , adj. Zedelaos. (pond.
Unmortgaged , adj. Onbezwaard ,Onyer.
Unmortified , adj. Onverzwakt. * — ,
Ongekrenkt.
Unmotherly, adj. Onenoederlijk.
to Unmould , v. a. MILTON, Veryormen,
Veranderen , Onegieten
Unmoulded, adj. Ongey ot and , Ongegoten.
Unmounted, adj., zie Not mounted.
( viable.
Unmourned, adj. Onbetreurd.
Unmovably,, adv. ELms , 1690 ,zie ImmoUnmovcable , adj. LOCKE , Onbewegeliek.
Unmoved , adj. Onbewogen; — AT , On* — Onveranderd.
bewogen
Unmoving, adj. Beregingloos , Onbewe
gelsik. * — , Onaandoenlijk , Dot de
driften niet tre ft.
to Unmuffle , v. a. (het gezigt)Ontblooten.
* v. n. vein. gebr., Zigtbaar worden.
Unmurmured , adj. Ongemomield , zie to
Murmur.
Unmurmuring, adj. Niet morrend.
Unmusical, adj. Onmuzikaal.

UNMU
Unmutilated, adj. Onverrninkt , Onp;eschenden.
to Unmuzzle, v. a. Den muilband afnemen. * — , Door oogen stellen , Toonen.
to Unnail , v. a. (het genagelde) (Lkoe sL .aken , Losspieke; en.
Unnailed , adj. Ongenageld, OngespieUnnamed, adj. Ongenoenid. * , Z4.72der nwtin , Nameloos.
Unnati,e, adj. TuomsoN , zie Not native.
Unnatural , adj. Onnatuuraik. * —, Gesoiaakt , Gedwougen.
Unnaturalized , adj. Niet genaturalizeerd.
Unnaturally , adv., zie Unnatural.
Unnaturalness, s. SIDNEY , Onnatuurlijk(boar.
held , yr.
Unnavigable, adj. vase waterer, Onbe y oarUnavigated , adj. Onbevaren , Niet bey aren , iVoarop nog niet varen is.
LT,necessarily,, adv., zie Unnecessary.
Unnecessariness, s. .Nordeloocheia' , yr.
Unnecessary , adj. Noodri )es, Onnoodig;
- FOR Onnoodig voor. Niet noodlg your.
U.inccessitated, adj. Ongedwongen.
Uimeediul , adj. Noodeloos.
Un .leighbour!y,, adj. & adv. Een' bunr
Hier betantende ,Onyriendet'ijk,Ondienstvaat d;g.
Unnervate , adj. BROOME , Zwak.
to Unnerve , v. a. Verzwakken.
Unner 'eel, adj. Zwak.
Unnetli, Unne then, adv. veroud., Naauwe. lfeks , Ter naanwer hood, zie Uneath.
Unnoble , adj. SIIAKSP., zie Ignoble.
Unnoted , adj. Onbemerkt. * — , Ongederd.
Unnoticed, adj. Onbemerkt.,Onoegeme; kr.
Unnwubered , adj. Ongeteld. * , Ontelbaar.
Unnurcured, adj. Ongevoed.
Unobeyed , adj. Ongehoorzaamd , Niet
gehooi zaamd.
Unobjected , adj. Zonder tegenweranee ;
- TO , Waarop geene tegenwerping gentaakt is.
Unobjectionable, adj. On yerwerpelijk ,
Onberispelk,
Unobliterated , adj. Onuitgewischt, Niet
uitgewischt.
Unonnox i ous , adj. Niet Nootgesteld
Niet blootgesteld aan. * — , Niet
-To,
straf boar.
Unobscored , adj. On y erduisterd , Onyet donkerd.
Urobsequiousness , s. 0 ngehnorzaantheid ,
y r.; — To, Ongehoorzanmheid ann.
Unobservable , adj. Onbespeurbaar.* — ,
Onvolgbaar.
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Unobservance , s. Onoplettendheid, y r.lUnoxygenized, adj. Onverzuurd, zie to
Unobservant, adj. Ongehoorzaam. *-- ;, 1 Oxygenize.
Onachtzaam.
U,Tacific , adj. Onvreedzaam.
Unobserved, adj. Niet geacht,Ongemerkt. Unpacified , adj. Onbevredigd.
Unobserved), , adv. Onopgemerkt.
to Unr ack , v. a.Uitpakken, Lossen.*—,
Unobservintz , adi. Onachtzaam, Onop- Los dom. * — , Ontlasten, Ontdoen.
Unpacked , adj. Orgepakt. * —, van gelettend , Onopmerkzaam.
Uns,;bstructed, adj. Ongehinderd, Onbe- zworenen , Niet bijeengebragt op eene
lemmerd.
onwettige witze.
Unobstructive , adj. Niet hinderlijk, Niet Unpaid , pret. & ?art., z;e to Unpay.*--,
adj. Onbetaald. * —, Zonder schulden ;
belemmerend.
-- FOR , Onbetaald, Onafgedaan.
Unobta ; na l ,le , adj. Onverkrijgbaar.
Unob , allied , adj. Niet verkregen, On- Unpained , ad;. Smarte,`oos.
(Lgetogen. UnpaInful , adj. Smarteloos.
verworven.
UnoLtrnFive , adj. Zedig, Beseheiden, Unpainted , adj. Ongeschilderd. * —, OnUnobvio p s , adj. Niet tegenkomend , geblanket.
Unpaired, adj Ongepaard.
Niet voo , komend. * — , Onduideltjk.
UnoccupiA , adj. Onbezeten ; — BY, Niet Unpalatable , adj. Onsmakelijk,Walgehjk.
bezeten cl.,,';1-.* -- , Niet bezig gehouden. Unpatled , adj., zie Nor palled en to P .11
Un,ifending , adj. Niet beleedigend, On- Unpanoplied, adj. POLLOK 2 Niet geheel
gewapend.
schnidig. *--, Onzondig , Onbevlekt.
to Unparadise, v. a. COCKERAM, YOUNG,
UnoiTensive , adj., zie Inoffens;ve.
Van het gelttk (als in het paradijs) beUnnffered , adi. Onaangeoden.
rooven.
Unoften , ad ,-. Niet dikwijls, Zelden,
(nigen. Unparagoned , adj. SHAKSP., Wargaloos,
Slechts nu en dap.
to Unoil, v. a. Van olie bevrijden of rei- Unparalleled , adj. Onvergelijkeiijk.
Unpardonable , adj. (Unpardonably, ads.)
Unopening , adj. Niet openend.
Unoperative , adj. SOUTH , Zonder nit- Onvergefelijk.
(vi.
Unpardonableness, s. Onvergefelijkheid ,
werking , zie Inoperative.
Unoppor,une ) adj. Ongelegen , zie het Unpardoned, adj. Niet vergeven,Onvergeven. * —, Niet vrif gesproken.
betere Inopportune.
Unopposed , adj. Onverhinderd , Onbe- Unpardoning , adj. Nice vergevend, On(dei drukt. vetzoenlijk , zie Unforgiving.
lemmerd.
( tary.
Unoppressed , adj. Onverdrukt , Onon- Unparcd , adj. Ongeschild.
to Unorder, v. a weinig gebruikelijk , Unparliamentarily, adv., zie Unparlia , nenUnparliamentariness , s. CLAREND O N ,
Afzeggen, 'If bestellen.
Unorderly,, adj. Verward, Onorielijk , Strijdigheid met tie instellingen van Let
pai lement, vr.
Ongeregeld.
Unparliamentary, adj. Strijdig met de
Unordinary , adj. LOCKE , Ongewoon.
Unorganic , Unorganical , adj. , zie het instellingen van het Parlement.
Unpartable , adj. weinig gebruik. , (Unbetere Inorganic.
Unorganized , adj. Onbewerktuigd , zie partably, adv.) Ondeelbssar.
Unparted , adj. PRIOR, Ongedeeld.
to Organize.
Unoriginal , adj. MILTON , Ongeb ,ren , Unpartial , adj. HOOKER, Onpartijdig ,
zie Impartial.
Zonder ootsprong, zie Ungenerated.
Unoriginated , adj. Ongeboren , zie to Unpartic.pated , adj. Ongedeeld.
Unpassable
, adj. veroud,, zie Impassable.
Originate.
Unornamental , adj. Niet versierend , * --, , tiocKE , Niet gangbaar,, Ongavgbaar.
Niet tot cieraad strekkcnd.
Unpassionate , adj. LOCKE , Niet harts-Unornapented adj. Onversierd.
togtelifk
, Bedaard, Onpartijdig , GelaOnregtzinnig.
adj.
Unorthodox ,
Unostentatious , adj. Niet praalziek , ten, zie Dispassionate.
Unpassionately,, adv. veroud., zie DisEenvondig , Nedet ig.
Unowed , adj. Niet schuldig. * — , passionately.
Unpastoral , adj. Onheiderlijk. , OnlanSHAKSP., z ie Upowned.
U,lowned , adj. Zonder e ;genaar. *— , /1-10.
Unpas:ured, adj. Z,i-ler weicie,Ongeweid.
Niet 6rkend.
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Unpathed , adj. SHAKSP.
Onbegaan,
Ohgebaand.
Unpathetic , adj. Onaandoenlijk, Niet
roerend.
Unpatriotic, adj. weinig gebr., Niet vaderlandsgezind.
Uopatronized, adj. Onbeschermd.
Utipatterned, adj. B. and FL., Zonder
voorbeeld.
to Unpave, v. a. weinig gebr., Ontstraten.
Unpaved, adj. Onbestraut.
Unpawned, adj. weinig gebr., Onverpand.
to Unpay,, irr. v. a. SHARSP. boert., Weder good makes.
Unpeaceable , adj. TILLOTSON , Onvreedzaan Onvredelievend.
Unpeaceableness, s. Onvreedzaamheid,
Onvredelievendizeid, yr.
Un p eaceful , adj. Co WLY zie Unpacific.
to Unpeg , v. a. (hetgene met pinnenge•
sloten is) 0,/enen, Van de pin of pinyon losmaken.
Unpegged , ad j. Niet met pinnen gesloten.
Unpenetrable , adj. HERBERT Ondoor.
dringbaar.
Unpenetrating „ adj. weinig gebr. Niet
doordringend.
Unpenitent , adj. SANDYS zie Impenitent.
Unpensioned , adj. Onbez i/Idigd, Zonder
jaarwedde, Ongepensioncerd.
to Unpeople , v. a. Ontrolken, zie to
Depopulate.
Unpeopled , adj. Onbevolkt.
Unperceivable , adj. PEARSON , Onbemerkbaar.
Unperceived , adj. Ongemerkt.
Unperceivedly,, adv. BOYLE, zie Imperceptibly.
Unperfect, adj. bish.HALL, zie Imperfect.
Unperfected, adj. Onvolmaakt, Onverbe:erd.
Unperfectness , s. ASCHAM zie Imperfection.
Unperformed, adj. Ongedaan,(.'nverrigt.
Unperforming , adj. Niet verrigtend.
Unperishable , adj. HAMMOND, Onvergankelijk.
Unperjured , adj. Onmeineedig , Niet
meineedig.
Unperrnicted , adj. Ongeoorloofd.
to Unperplex , v. a. Uit de verlegenheid
helpen.
Unperplexed , adj. Niet verlegen. * —,
Niet verward.
Unperspirable , adj. ARBUTHNOT , Niet
uitwasemend. * , Dat Diet kan uitgewaternd worden.

UNPE
Unpersuadable , adj. SI ')NEY Onoverreedbaar, Onverbiddel,,A.
to Unpester,, v. a. weinig gebruik. Loswikkelen.
Unpestered , adj. Ongekweld.
Unpetrified , adj. Niet versteend,Onversteend.
Unphilosophic,Unphilosophical,adj..; Unphilosophically,, adv.) Onwiftgee,
Unphilosophicalness , s. Onwijcgeet igheld, yr.
to Unphilosophize , v. a. POPE , Van de
avaardigl;eid eens wijsgeers berooven ; to
one INTO a mere mortal, lemand van
een' wijsgeer in niets moor dan eeu' sterveling veranderen.
Unphysicked , adj. Niet door artseniien
bewerkt
voortgeb, agt.
Unpierceable , adj . weinig gebruik. , Ondoorboorbaar.
Unpierced , adj. Ondoorboord.
Unpillared , adj. Van pilaren beroofd.
Unpillowed , adj. Zonder hooftikussen.
Unpiloted , adj. weinig gebruilt Ongeleid , Ongestuurd.
to Unpin, v. a. L-sdoen„ Vanpinnen of
cpeiden ontdoen, Losspelden.
Unpinioned, adj. Los gebonden , filet de
armen vrif.
Unpinked , adj. SHAKSP., Zonder nestelgaten.
Unpinned, adj. Ongespeld, Ongestoken.
Unpitied, adj. OnbefrIaagd,Onbetreurd.
Unpitiful , adj. (Unpiti fully , adv. ) Ontnededoogend, Onmedeli;dend, Onbarrnlzartig.
Unpitying, adj. Geen medelijelen hebbende , Onmedelijdend, Omret-Ltio(gend.
Unplacable , adj., 1622, zie Implacable.
Unplaced , adj. Ongei,-laatst,Onverzo,gd.
Unplagued , adj. Ongerlaagd,Ongekweld;
- WITH corns, Met geese hkdorens
gekweld.
to Unplait , v. a. De vouwen tzitdoen.
* —, De vleclzten ontdoen, Losrlechten.
Unplaited, adj. Ongeploold. * — , Ongevlochten.
Unplanned, adj. OnontworPen.
Unplanned, adj. Ongepleznt.* —,Onbeplant.
Unplausible,adj.MILToN, zielmplausible.
Unplausive , adj. SHAK ; P. Arkeu, end.
Unpleadable , adj. SOUTH, zie That canrot be pleaded.
Unpleasant, adj. Onaangenaam , Onbevallig ; TO , Onaangenaan; voor.*—,
Niet
Unpleasantly, adv. Onaangenaarn.

UNPL
Unpleasantness, s. Onaangenaambeid,
Unpleased , adj. Misnoegd , On tevreJcn,
0 nbevredigd.
Unpteasing , adj. Onaangenaam.
Unpleasingly, adv. Onaangenaam.
UnpIeasingnes3, s. Onaang,naamheid, yr.
Unpledged, ad]. Onverpand.
Unpliable., adj. Onbuigbaar,, Stijf.
Unpliant , adj. Niet buigzaam, Onbuigzaam.
Unpliantness, s. weinig gebruik., Onbuigzaamheid ,
Unploughed,adj.Ongeploegd,Onbebouwd.
to Unplume , v. a. Plukken , Van de vederen ontdoen ; fig. Ontsieren.
Unplundered, adj. Ongeplunderd. * —,
Onuitgeplunderd.
Unpoetic, Unpoetical, adj. (Unpoet-ically,, adv.) Niet dichterlijk , Ondichterlijk.
Unpointed , adj. OngePunt ,zie to Point.
Unpoised, adj., zie Not poised.
unpolarized , adj. , zie Not polarized.
, OnUnpolished, adj. Ongepolifst.
beschaafd.
Unpolishedness , s. WATTO, Ongepollistheld. * — , Onbeschaajdizeid , yr.
Unpolite , adj. weinig gebruik , Onbeleejd , Onwellevend , z e Impolite.
Unpoliteness , s. Onbeleephe id , vr., zie
impoliteness.
Impolitic, Unpolitical, adj. ongebr., zie
1 npolitical.
Unpolled , adj. Ongeschoren.
Unpolluted, adj. Ongeschonden , Onbevlekt ; -WITH, Nig be , met van , door.
Unpopular, adj. Niet geschikt; om het
y olk to behagen.
Unpopularity, s. Onpopvlariteit , yr.
Unportable, adj. RALEInfi3Ondraagbaar.
ioned.
Unportioned , adj., tie
Unportuous, adj. BURKE, , Zonder havens.
Unpossessed-, adj. Oubezeten , Zonder be.
zitter.
Unpossess'ng , adj. Niers bezittende, Zon
der bezitting.
Unpossible , adj. BACON , zie Impossible.
Unpowdered , adj. Ongepoeiterd.
Unpowerful , adj. weinig gebruik., Onmagtig , Onvermogend.
Unpracticability, s. ongebr. , Ondoenlijkheld , vr. zie Impracticability.
Unpracticable , adj. BOYLE , Ondoenlijk.
Unpractised. adj. Ongeoefend , Onervaren. * —, Niet bekend.
Unpraised , adj. Ongeprezen..
Unprecarious , adj. Onafhankelilk, Eigen.
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Unprecedented , adj. Voorbeeldeloos , Zan.
der voorbeeld.
Unprecise , adj. Onnaanwk,ntrig.
to Unpredict , V. n. MILTON, Eene voorspelling herroepen.
Unpreferred , adj. Onbevorderd , enz. ,
zie to Prefer.
Unpregnable , adj. ongebruik. , zie Impregnable.
Unpregnant , adj. Onvruchtbaar.
Unprejudicate , Undrejudicated , adj.
(Unprejudicately , adv.) Onbevooroordeeld.
Unprejudiced , adj. Onbevooroordeeld.
Unprela r ical , adj. Eenen prelaat niet
voegende,Onbetamelik voor eenenprelaat.
Unpremeditated, adj. Niet vooraf over.
dacht , Poor de vuict.
Unprepared, adj. Onvoorbereid.
Unpreparedness, s. Onvoorbereidheid, yr.
Unprepossessed , adj. Niet vooringenomen ; — with former notions, Van geene
vroegere begrippen vooringenomen.
Unprepossessing , adj. Oninnemend.
Unpresidented , adj. Zonder voorzitter.
Unpressed , adj. Ongedrukt ; -BY human
feet, Van geene n2enschelijke voeten ge, Niet aangedi ongen.
drukt.
Unpresumptuous , adj., zie Not presumptuous.
Unpretended , adj. Niet voorgegeven ; TO , Waarop geene aanspraak gemaakt
woo dt.
Unpretending, adj. Geene aanspraak makende , Bescheiden , Zedig , Ingetogen.
Unpretendingness , s. Bescheidenheid, yr.
Unprevailing , adj. Onvermogend.
Unprevented , adj. Onverhinderd.
to Unpriest , v. a. Van de pries terliike
waardigheid berooven.
Unpriestly,, adj. Onpf iesterldk.
Unprincely , adj. Om, orstelijk , Eenen
vorst niet voegende.
Unprincipled, adj. Zonder vases grondbeginselen , Veranderlijk.
Unprinted, adj. Ongedrukt; — IN virtue,
Niet vast in de deugd.
to Unprison , v. a. DONNE, Uit de gevangenisbevr;;den,Op virile voetenstellen.
Unprisoned , adj. Vrijgelaten.
Unprizable , adj. SHAKSP. Onschatbaar.
Unprized, adj. Onge,chat.
Unproclaimed, adj. Niet bekend gemaakt ,
Onafgekondigd.
Unproductive , adj. Onyruchtbaar,
Unprofaned , adj. Niet ontheiligd , Niet
ontwijd.
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Unproficiency, s. Cebrek aan verbetering , n.
Unprofitable, adj. Onvoordeelig , Nu;teloos ; — To , Onvoordeelig "nor.
Unprofitably, adv. Onvoordeelig, NutteloO.c.
Unprofitableness, s. Onvoordeeligneitl, yr.
Unprofited, adj. Zonder voordeel , Onvoordeelig.
Unprohibited , adj. Onveri,nden.
Unprojected , adj. On , ntwo, 'hen.
Unprolific , adj. Onto -,chtbaar.
Unpromised, adj. Oilbeloof?, Ontoegezegd.
Unpromising , adj. Niet belovende, Hopeloos ; — OF i'ICCeSS Geen' z7oeden
slag belovende.
Unprompted, adj. Onaangezet , zie to
Prompt.
Unpronounceabl , , adj. WALKER, Onvitspreke1,6,k.
Unpronounced , adj. Onnitgesproken.*—,
Onheslist.
to Unprop , v. a. De stutten van ...svegfzenien, 17,111 de stutters 1,erGOVell.
S'IAKSP., Unproperly,
Unproper,
adv. ) OneigenlUk. —, Ongeschikt , OnImproper.
belsoorlijk ,
Unprophetic _ adj_ On,,ropheti,ch.
Unpropitiou, , adj. Ongunctig.
-Unproportionahle , ad j . Onovereenkomstig , Onevenr(d,:g.
Unproporti, , nate , zie Disproportionate.
Unproportioned , adj. Onovereenkonstig,
Onevenredig.
Unproposed , adj. Niet voorgesteld , Onvonrgesteld.
Unpropped , adj. Niet ondersteund , Los
staande.
Unprosperous , adj. (Unpro,peronsly,,
adv.) Ongelukkig, Ongunstig , Onynor
spoedig.
Unprotected, adj. Onbescherind, Onbeschut,
Unproved, adj. Ononderzncht , Onbewezen ; BY experiment, Door geene proe
yen hewezen.
to Unprovide , v. a. Bernoven ,Ontblooten.
Unprovided , adj. Onvnorzien ,
vacht. * —, Onn.vrzorgd , Onvoorzien ;
— op , Onvoorzien "an.
Unprovident , adj. ongebr. , zie Improvident.
OnUnprovoked, adj. Ongetergd. *
gedaagd.
Unprovokinsz , adj. N'et verbitterend ,
Zachtaardig ,

UNPRU
Unpruclential , adj. MI riToN v zie Imprudent.
Unpruned, adj. Ongesnoeld.
Unpublic , adj. In' h. TAYL )R Onbekeni,
Geheini.
, On' ekemd.
Unp ,,b ; ished , adj. Go,
77ekend rrentu,
Unpunioed , adj Gno.estr,ft ,Straffe:ons.
Unpnnis
adj. Niet strofend.
Unp.Ircha.,;ed vdj Ongeknclit.
Unpure , adj. lioNNr, Zit' Impure.
Unpur,,ed , adj. Ongereinigd , Ongezmirerd.
Unpur'fied , adj. Ongeln p terd, Onp.,
*
, Niet van zni,de ,cfereini. d.
Ijiptl y - o:“.d. , a lj. 0,-"oorrcdzcht
overlcgd.
^
s.,cd , adj. Onverrolgd.
.1.11T et verrot , Gaaf,
tin p w r
lrr behnorlyke cede.
ao i 0, ;Tull-on/1'9n, zie to (),,E.
Unqua'ified . adj. Ovgeschikt ; a.) Onge,,hat vonr, toe ; 2. t Otigesch is cm to;
ock to
to Lnci nal, : f,- e. a. Ongeschikt ,;:,ken
zie to L .sqii:jfv; to --- a
Terse "rouw unge-cl ikt waken vo,r.
UnquaiHed , adj. SHAKSP. , Van de hoedanigheden ,
heroold.
Unq iarrelable , adj. 131,tow N Onbes-trijd
;,gbanr.
baar, 0, 1:
to Unqnecn , v. a. (cent kon ingin) Af:
ze t ten , Ontt . :'011C11.
Unquelled , adj. Onbetengeld , Ongetemd.
nuenchable, adj. weinh; geb r ulk., On•
lecchbaar. * — , Onuithinschbaar.
• quenchable!,,s , s. weinig gelYttik.
Orilec,:bbaarkeld. *—, Onniti-luschbadrheld , yr.
U!,(1:,?nched, adj. Ongelescht.*—,Onuitgebinscht. * — , Onuithincehbaar.
Unuevionable , adj. Ontwijfelbaar , Ongetwifeld. * , Net to ondervragen.
Uncriestionably,, adv. Orgetwiffeld ,Zonder
Unquesri.>nableness
s. Ontwiffciba 71held ,
Uncpiesti,ned , adj. Oncetwiffeld. * —
Ontwiffelbaar. —, Orgerraagil N'et
ondervraagar ;— BY N'et
aagd
Unques:ionipg , adj Niet vragend of twiiWend , Ver t ' °wend.
Unquick , adj. Niet levendig, Zonder heweging , Dot.
Unqmckened , adj. Niet levendig Zander beweging , Net
Dot
to U,qu,e; v. a. vc r oud. Peronti usten.
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Unquiet, adj. (Unquietly, adv.) Onrus- Unreclaimed , adj. Niet terug gerocen.
tig. * , Ongerust. *— , Ongetemd. * Onverbeterd;
Unquietness , s. Onrust. * , Ongerust-BY,
Onverbeterd door.
heid, vr.
Unrecompensed, adj. Onbeloond.
Unquietude, s. , zie Unquietness.
Unreconcileable, adj. Onverzoenlijk.*—,
Unracked , adj. Ongelouterd, Ongezui. Onbestaanbaar ; — WITH , Onbestaanverd, zie to Rack.
&tar met.
Unraked, adj. Niet ingerekend, zie to Unreconciled, adj. On"erzoend.
Rake.
Unrecorded , adj. Onvermeld, OnopgetceUnranked , adj. Niet in orde gesteld.
kend.
Unransacked, adj. Ongeplunderd, zie to Urrecounted, adj.Onverhaald,Onvermeld.
Ransack.
Unrecovera', , le , adj., zie het betere IrUnransomed ,- adj. Niet vrtigekocht.
recoverabl,
Unrash , adj. CLARENDON , tie Not rash. Unrecovered , adj. Onvergoed. *
Unrated , adj. Niet geschat oraangerlagen. genezen.
to Unravel , v. a, Losrafelen, Losmaken, Unrecruitable , adj. van een leger,,Niet
Ontwarren. —, Urt de war brengen. weder kunnende voltrcllig gematiit war*— , Ontknoopen, Ontdekken. *— v. den. * —, MILTON zie Incapable of
n. Losrafelen , Locgtpan.
recruiting.
Unravelling s. Losrafaing. *
Ont- U nrectified , adj. , zie Not rectified , to
knooping , yr.
Rectify.
Unravelment , s. Ontwarring, vr. zie Unrecuring , adj. SHAKSP., Onherstelbaar.
Development.
Unredeemable , adj. Onverlosbaar.
Unrazored , adj. Ongescharen.
Unredeemed , adj. Onve-lost.
Unreached, adj. Onbereikt; —BY ,1Viet Unredressed, adj. Onhersteld, zie to
bereikt door.
Redres
Unread, adj. Ongelezen. *—, Onbelezen. Unreduced, adj. Niet he,
*—, OnUnreadily, adv. , zie Unready.
verminderd.
Ongetemd.
Unreadiness , s. Onbersidwilligheid. *—, Unreducible , adj. Onherstelbaar, zie to
Ongereedheid, L g ngzaamheid, yr.
Reduce,
Unready, adj. Ongereed, Niet gereed; to Unreeve , v. a. een touw,, Weder nit- TO go, Onbereid orn te gaan.* —, Niet trekkerr , Uitscheren.
* , Lomp.
Unreformable , adj. Onvcrbeterbaar.
Unreal, adj. Niet wezenIfik , Onwezen- Unreformed , adj. Onverbeterd.
, Onligchamelifk.
Unrefracred, adj. van stralen, Ongebroken.
Unreaped, adj. Ongeoogrt , zie to Reap. Unrefreshed, adj. Onverfrhcht ;
BY
Unreasonable, adj. Strijdig met tie cede, sleep , Door geen' slaap verkwikt.
Redeloos. * Onredeliyk, Onmatig Unrefreshing, adj. Nice verfricschcnd.
Onbillijk.
Unrefunding , adj. Niet vergoedend.
Unreasonableness, s. Redeloosheid. *—, Unregarded , adj. Ongeacht , Onaangezien.
Onredelijkheid,
vr.
Verwaarloosd.
Unreasonably, adv. , zie Unreasonable. Unregardful, adj. weinig gebruik., Onacht
Unreasoned adj. Onberedeneerd , zie to zaam.
Reason.
Unregeneracy , s. Staat van den nice weto Unreave , v. a. veroud. , Los Weaken, dergeborene, m.
zie to Unravel.
Unregenerate, adj. Onwedergeboren.
Unrebated , adj. ITAKEwiLL , Niet stomp Unregistered, adj. Niet geregistreerd ,
gemaakt.
Ongeregistreerd.
Unrebukeable adj, Onberispelirk.
Unreigned , adj. Teugelloos , Toomeloos ,
Onbeterigeld.
Unrebuked, adj. Onberispt.
Unrecallable , adj. weinig gebr.
On- Unrejecred , adj. Onverwor/en.
herroePelijk.
Unrejoicing , adj. Ni et verheugend ofverUnreceived , adj. Nice ontvangen ofaan- blijdend.
genomen.
Unrelated , adj. Onvermeld.
Unreckoned , adj. Ongerekend.
Unrelative , adj. Onbetrekkel0
Unreclaimable , adj. , zie het meer ge- Unrelatively,, adv. Zonder betrekking op
jets anders.
bruikellike Irreclaimable.
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Unrelenting, adj. bard, Onbil ;gzaam Unreproachable , adj. veroud. zie I iTeproachable.
Wreeti, Onmcdedongend, Ongevoelig.
Unrel'evable, adj. Die of Dat niet te Lel- Unreproached , adj. Niet be; ispt , Onbepen is ; — BY Niet te helpen door, met. rispt , Ongehekeld,
Unrelieved , adj. Ongeholpen. * —, On- Unreprovable , adj. On7,erispelijk.
, OnOnberispt.
Unrepro, ed ,
ver ligt .
Unreligious, adj. on,q cbr., zie Irreligious. berispelijk.
; — To,
, Unrepugnant , adj. .A77,-.t
Unremarkable, adj. Onmerkbaar.
Nice wee, spannig.
Niet stn:idig met.
Gering, Onn;erkwaardig.
Unreputable , adj. On;',ffe/ijk.
Unremarked , adj. Onopgemerkt.
OF ,
U n remediable , adj. SIDNEY , zie Irreme- Unrequesced , adj. Onver z9cht ;
Niet verlangd van.
liable.
Unremeclied , adj. Onverholpen , zie to Unrequitable , adj. Onvergeldbaar , Onvergoedbaar.
Remedy.
Unremembered, adj. Onherinnerd. * — , Unrequited , adj. Onvergolden.
Unrescue,d , adj. Onge, ed , Onverlost.
Vergeten
Unrernembering , adj. Ongedachtig , Ver- Unresembling, adj. weinig gebr., Ongeh,k.
getende ; — of a thing , Lets vergetende. Unresented , adj. Waarov6r men niet
Ongestraft; —
Vergeet- toornig geworden is.
Unremembrance , s. WATTS
BY, Ongewrokeu of Onge , traft door.
achtigheid , vr
Unremitted, adj. Onvergeven , Zonder Unreserve , s. Rondborstigheid , Vrijmoe, Onophoudel;jk. , Agin- digheia , vr.
vergilrenis.
Unreserved , adj. Onvoorbehouden. * — ,
houden.
d
Unremitting, adj. Niet ophoudend On- Openhartig, vrijmoedig.
ophoudelük , Dforgnand , Onverpoosd. Unreservenly,adv. Onbei,oald. *—,Zonder
Unremovable, adj. ( urremovabl y , adv.) achterhoudendheid,V,iptit,OnbewimpeId.
Onbewegeliik , zie het betel e Irremo- Unreservedness , s. Onbepaaidheid. *
Vrijmoedigheid, Onbewimpeldheid , yr.
noble , etc.
Unrem q ved , adj. Onbewogen. * , On- Unresisted , adj. Niet wederstaan , Onweérstaan. "
, Onwederstaanbaar.
bewegeliA.
Unresistible,adj.1VIILToN , zie Irresiszible.
nvernienwd.
ddja.Ostverniertivd.
Unrenewe,
Unrepaid , adj. Onvergoed ; — BY pain, Unresisdng , adj. 1Viet wederstaand,Geen'
wederstand biedende.
Door geese moeite ve, goed.
Unrena,rable . adj. ongebr. , Onherstel- Unresolvable , adj Onoplosbaar.
boar. * —, Onvergoedr,aar,,IVtct te ver- Unresolved , adj. Besluiteloos ; Turnus OF flight , Thrnus , besIviteloos of hij
goeden , zie Irreparab c.
Unvepaired, adj. Onhersteld. * —, On- vingten zoos. —, Onopgeiost.
Unre,olving
, adj. Niet besluitend , Beverg9ed.
sluitelnos.
Unreparable, adj. ongebr.,zie Irreparable.
Unrepea i able , adi. ongebr., Onverander- Unrespeetable , adj. Oneerbiedwoardig.
Unrespected , adj. Ongeêerbiedigd.
alb!e
lUle,
zie I rrepea.
l
Unrepealed, adj. Onherroepen , Onver- Unrespectful , adj. weulig gebr., ( Unrespectfully , adv. ) Once, biedig.
an , d.
Unrepentance , s. Onboetvaardigheid, yr. UnreTeetfulness , s. weinig gcbr. , Oneerbied :gheid, y r.
Unrepentant, adi. Onboetvaardig.
Unrespective, adj. Onachtzaam. *
,
ed , adj. Ongebnet.
U n repe n ,
SFIA KSP. zie Irre,, p cc ' we
Unrepenting, zie Unrepentant.
Unrepinin g. , adj. Niet morrend,Tevreden. Unrespited , adj. Onttitgesteld.
Unrest , s. MILTON , Ongerustheid , OnUnrepiningly,, adv. Zonder te morren.
rust, vr.
Unreplenished, adj, 0,gevuld,
Unreposed,adj Ongeplaatst,zie to Repose. Unres rmred , adj. Aiet wedergegeven.*—,
Onhe,
* —, van eerie beschuldiging,
Unrepresented, adj. Onvoorgesteld. *—
Nog niet vrilgesproken.
Oigd
n ve rt eg enwoor d.
Unrestra
■
ned,
adj. Ongehint/Prd.TooUnreprievable , adj. Zonder uitstel der
dondstraf. meloos,V, — ,On be , ci kt Ongedwongen.
Unreprieved , adj. Onbegenadigd, zie to Unrestricted, adj. Onbeperkt, zie to
Reprieve, I Restrict.
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Unretentive , adj. van . het geheugen , Unrouted , adj. Onverstrooid, zie to Rout.
Unroyal , adj. Onko ,:inklij k, OnweivoegeZwak , NI et wel onthoudend.
Unretracted , adj. Onherroepen , Oninge- . lijk nf Cnbetamehjk v6or Ceilell konilig.
trokken. to Unru file , v. n. St i I worden , Beall, en.
Unreturriable , adj. On y ei geldbaar. (ble Unruffled, adj. 0:geploold. * — , Stil ,
Unretrievable, adj. ongebr., zieIrretrieva- Bedaas d , Kahn.
Unruled, adi, Ongeregeerd, 0 nbectpurd.
Unrevealed , adj. Ongeopenbaard.
Unruiily,, adv. weinig B ehr., zieUnru!y.
Unrevenged , adj. Ongewroken.
Unrevenge fit) , adj. Niet wraakgierig , Unruliness, s. Losbandigheid,Ongebo , denheld , WeérspannigiLeid , On, e izetteVergey ensgezind.
eid, yr.
Unreverend , adj. 0,:ecrwaardig.*—, zic lijkheid,
( runt. Unruly , adj Locbandig , Ongebonden ,
f l
Disrespectu.
Unreverent , adj. bish. HALL, zie In e.ve- Tree s s „.)ann 7 g , Weil-bar, t ig.
Unreverently,, adv. BEN JOHNSON , zie to Unrumple , v. a. Ontrimpelen , Ontf ronsen.
Irreverently.
Unreversed , adj. veroud., Onherroepen. to Unsviden , v. a.
. De droefheid van ...
Unrevocable,adj, ongebr.,zic irrevocaole. verdriiven , Oprumen.
to Unsaddle, v. a. Ontzadelen , Den zaUnrevoked, adj. Onherroepea.
del van ... afnespen , Ajz,delen.
Unreward,d , adj, Onbeloond,
to Unriddle ., v. a.Ontraadselen, 0 pirscen. Unsaddled , adj. Ong;ezadeld.
Unriddler, s. Die on,rraadselt, Oplos:e ' ,in. J Unsafe, adj. (Unsately,, adv.) Onveilig,
Unridiculous, adj.BBowN, Onbelageheisik. j Gevaas Iiik.
to,Unrig, v. a. Onttakelen. * — , Ont- IL nsareness, s. Onveilighei d , Gevaar1;,ikizei..-1 , yr.
kleeden.
,
Unrigged, adj. Ongetakeld. Unsaid , pret. (Sz part., zie to Unsay. *—,
Unright , adj. veroud.,auregt, zieWrong. adj. Oi;gezeg-d , Ongen,eic d ; to Leave
Unrighteous , adj. (Unrighteously, adv.) nothing —, Kim ongezegd iaten , y erzwjger of achterhonalen.
Onregtvaas dig, Zondig , Goddeioos,
Unrighteousness , s. Onregtvaardigheid , Unsailalle , adj. MA y , 1627 , van wateten , Onbcvagrbaar,, zit Innav ,;abie.
Zondigheid , Goddeloosheid, ri.
Unrightful , adj. SHAKSP.,O fp egmatig. to Lnsainc , v. a. Van de heii ig,7ieid beto Unring , v. a. Van eenen ring ontdoen, rooven , Ontheiken.
Unsalea'ile , adj. 0 nverkoophaar .
Eencn ring afdoen.
Unrioted, adj. Ai AY, /627, Vrij yan oproer. Unsalted, adj. Ongezouten , 0 pgepekeid.
to Unrip , v. a„Open.r0en , Openen , zie Unsaluted , adj. Ongegroct.
Unsanctified, adj. Ongeheiligd.
to Rip.
Unripe , adj. Onrijp. * — , Ontildig. Unsanctioned , adj. 0 ,ibekrachtigd , zie
to Sanction.
e...
vii
* — , Te
Unripened,adj.0nrijp,OngeriM,ATiet rijp. Unsated , adj. Onyerzadigd.
Unsatiable , adj. RALEIGH, zie Insatiable.
Unripeness , s. Onciiii)herd , vr.
Unrivalled, adj. Zonder medeniinnaar, , Unsatiaie, adj. Mean, zie Insatiate.
Zonder mededinger. * — . Tinergaloos , Uns/itsfactof iiy , adv., zie Unsatis fa ctory.
Onvergelijkclijk , Voorbeeldehys. Unwisfactoriness , s. Onvol f!,,)•ndheid,vr.
to Unmet., v. a. Lossnaken , Losklinken. Unsatisfactory, adj. Onvoldoend , Onbeto Unrobe , v. a. Ontkleeden , Uitkiceden, vs edigend.
( Onverzadtg)aar.
UnsatIsraiiie , adj. went gebrutkelijk ,
zie
zi to Disrobe.
Unsatisfied, adj. 0,v oldann , Onver geto Unrol , v. a. Ontrollen.
Unromantic , adj. SWIFT, Niet romanesk noegd. * —, Onverza,[ligd ; I.) ----- AS TO,
Onvoldairn onztrent ; :Z.) - OF one ,
.
ofromantiseh.
so Unroof, v. a. Ardckken , Van het dais Onvoldaan over iernand ; 3.) — WITH
a zh,ng , Onvoidaan over lets.
ontdoen , Het dak van ... afnernen,
to Unroost, v. a. SOAxs p ., (heenders) Unsatisfiedness , s. Onvoldoendheid, y r.; —
WITH , Oures genoegdheid met , over.
Van het rek f,gen.
* —, Onverzadigdheid , yr.
to Unroot , v. a. Ontwortelen Uitrocijen.
Unsatisfying, adj. OnbeTredigend.
* — , v. n. Ontworteld worden.
Unrough, adj.Glad,Efen.* —,B aardelooc, Uns2-isfyit-ness , s. blob. TAYLOR, Onlivr eiilgei'cle , u.
U ofounded , acij. On,,; crond,
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Unsaved, adj. Ongered , zie to Save.
Unseasonably ,adv. Ongelegen re ont&rfe.
Unsavourily, adv., zie Unsavoury.
Unseasoned, a , j. Onafgeregt, Ongevormd.
Unsavouriness,
Smakeloosheid , y r., *
, Ongeregeld. *
, Ongepast. *
Kwade smaak.*—,Kwade reek, Stank,
Ongezouten, Ontoege natikt.*—,veroud.,
Unsavoury , adj. Smakeloos.
, Slecht zie Unseasonable.
van smaak. *
Slecht van reuk San- to Unseat, v. a. Van zijne zitplaats werkend. * , Onaangenaam , Walgelijk , pen , Opjagen.
Stuitend, Hinderlijk.
Unseated , adj. Ongezeten.
to Unsay , irr. v. a. Herroepen ; to Say Unseconded , a(ij. Niet ondersteund, Onand
Nu eens fa , plan neen zeggen , geholpen ; — BY, Niet ondersteund door.
Zich zelven gedurig weerspreken.
to Unsecret , v. a. BACON , 0;,enbaren.
to Unscal y , v. a. weinig gebruiic. ,
Unsecret , adj. SHAKSP., Niet verborgen,
schubben , Schubben Ontcchubben.
Openbaar. *
, Niet geheimhoudend ;
Unscaleable , adj. OnbeAliwbaar.
— To, Ongetrouw aan, omtrent.
Unscaly, adj. Zonder sc:itibben.
Unsecure, adj. DENHAM ,
zie
Unscanned, adj. Nice al gemeten Niet Insecure.
gescandeerd , zie to Scan.
Unseduced , adj. Onverleid.
Unscared , adj. Onveiwhi
zie to Scare. Unsei leg, adj. Niet ziende, Blind.
Unscarred , adj. Zander naden , Zonder to tinseem , v. n. SHAKSP., Den schijn
likteeke,s, Ongekwet,t ,Ongewond.
niet heb lyen, Niet schijnen.
Un o cattered, adj. Onversti cold, Onver- Unseemliness, s. Onwelvoegelijkheid,
spreid.
Unseemly , adj. & adv. Onwelvoegelijk ,
Unscholarlike , adj. Onbetamelijk voor Onbetamelijk.
eenen geleerde.
Unseen , adj. Ongezien.*—, Onzigtbaar.
Unscholastic , adj. Niet schoolsch , Ongeschr.,Onervaren,Onbedreven.
studeerd , Onbegeerd. Unseized , adj. Ongevat , zie to Seize.
Unschooled , adj Ongeleerd, Onopgevoed. Uoselclom , adj. Niet zelden , Gestadig.
Unscorched , adj. 0 agczengd , Onver- Unselected,adj.Onuitgezocht,zie toSelect.
zengd , Onverbrand.
Unselecting , adj. Niet kiezend , Niet
Unsciaired , adj. Ongescbriurd.
keurig.
1.3n,c r atched , adj. Ongtkrabd.
Unselfish, adj. Belangeloos,Onbaatzuchtig.
Unscreened, adj. Onbedekt, Onbeschermd. Uuensed , adj. veroud., Zonder zin of
to Unscrew , v. a. (;,, .;=z schroeven, Los- beteekenis.
., chroeven.
Unsensible, adj. Mom?., zie Insensible.
Unscriptural, adj.
overeenkornstig Unsent , adj. Ongezonden ; — Foe, Onde schrift , Onschriftuurlijk Onschrift- ontboden • Onbegeerd.
mat ig.
Unseparahie , adj. SIT AKS p ., Onscheidbaar.
Unscripturally,, adv., zie Unscriptural.
Unseparated , adj. 0 ngescheiden.
Unscrupulous, adj. Niet naauwgezet , Unsepulchered , adj. Onbegraven.
Ruin; van geweten.
Unserved ,
Onged;end.
Unscrupulousness, s. Gebrek aan naauw- Unserviceable, adj. Ondienstig, Nutteloos.
gezetheid, y r.
Unseryiceableness , s. Nu ttelooshei , vr.
to Unseal, v. a. Ontzegelen ; fig. Open- Unserviceably,, adv. Zander van eenige
has en, Onthuilen.
dienst to zijn, Nutteloos.
Unsealed, adj. Ongeregeld, Cnverzegeld. Unservile, adj weirs.
Niet slaafsch.
to Unseatn , v. a. 0
Lostoi nen. U-set, adj. Ongezet, Ongeregeld; to Leave
Unsearchable , adj. (Um 2archably, adv.) nothing — DOWN , Nets ,nbepanldlate;.
Ondoorgrondelijk. to Unsettle , v. a. Verwarren , Onzeker
Uvsearchab ' eness,s.Ondoorgrondelijkheid, ;waken. * — , Uit eene / laats verdrilven.
Unsearched, adj. Ononderzocht enz. , zie * — , On2keeren , Schokken, Het onderste
to Search.
boven keeren. *--, v. n. In de war Taken.
Unseasonable, adj. Ontfidig , Ongelegen. Unsettled , adj. On bestendig, Besluiteloos.
* —, Niet overeenkomstig het 1. aargetii- * —, Onbepauld. *
, Zonder vaste
de. * — , Laat , Ongelegen ; — FOR woon,q aats, Zwervend , Ongeregeld.
Ongelegen veer.
Unsettledness , s. Onbestendigheid , BeUnseasonableness, s. Ontildighei d , On- sluiteleosheid. * —, Onzekerheid.
gelegenheid , y r
Loshei d , Ongeregeldheid , vs.
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Ums?.ttlement, BARROW, .z :e. Unsettled- j Unsi?unned , adj. Onvermeden.
nest'.
(schettlen. Unshut , adj. Ongesloken.
Unsevered , adj. Ongescheiden Onate. e. c Unsiccated, adj. ,)ng.et,roogd.
to Unsew v. a. weiei gebr., Lestornen, Unsi Iced , adj. 0 ne. eziit.*—,N;e t beproefd.
to Unsex, v.a. In een ander geslacht veran Unsight , adj. Niet ziendf.
deren. * — , Van de hoeaanigheden der Unsighted, aej. SUCKLING , Ongezien.
sckse berooeen.
*
, Onzigtbaar.
to Unshac ;le , v. a. De b,-,eijen afeloen ; Unsightliness, s. Slecht aanzien , o.
fig. to — FROM , Ontboeijen van.
,gelijk eid , vr.
Leelijkl2eid ,
Unshaded, adj, Onleschadowd, °never- Unsightly, adj. Leeltek, Onotgelijk.
schaduwd.
(donkerd. Unsign , ficant , adj. 1-1Am.:IoND , zie InUnshadov:ed , adj-. Onbeschaduwd,Onver- significant.
Unshaka',1e , adj. SHAK PEARE, BARROW, UllSilVCred , adj. Onverzi!verd.
Onvera
, Onvezzettelijk.
Unsincere , adj. DRYDEN, zie Insincere.
Unshaken, adj. SHAKSP. zie Unshaken. Unsincerity , s. Onopregtheid, y r., zie
Unshaken ,
Ongeschoks..
1.1 sincerity.
( ken.
, Onverzettelijk.
(Yr. to Unsinew,, v. a. 0 ntzenuwen, Vet zwakUnshake-ness , s. Onverzettelifkheid , Unsinged , adj. Onverzengd.
Unshained zdj. Onbescheler Schaamte- Unsingled , adj. Ntet ge3chez.den , Niel
loss.
telops.
afgezonderd.
Uushatnefaced, adj.Onbeschaamd,Schham- Unsinki. g, adj. 1V, t zin4end, Niet be.'sha rriefacedneis,s.Onbeschaanailieid,vr. zwiekeed Onbez), ,ken.
to Unshape , v. a. Illis y ormen. *
Ver. Unsuining , adj. Onzondig.
warren.
(be;' ken. Unsizea:de ,
SMOLLET Niet van de
Unshapen,adj.0=7,Te yormd,/11.-sv
verebchte r Jotte.
U!,shared , adj Zonder aanaeel. * , On- Unsized , at;;., zie Not sized, to Size.
gedeeld ; — WITH one , Net niemand Unskanncd , zie
,ed.
ge.'eeld.
, adj. ( Unskilful l , adv.) OnUtv'iarped , adj. Ongescherpt.
bekwaam , Onervaren , Onbedreven; —
Unshaved , Unshaven, adj. Ongesehoren. IN , Onbedreven in.
to Unsheathe, v. a. Uit de scheede trek- Unskilfulness, s. Onbedreven 7 eid , Onken , OntWooren.
bekwe.amheid , Onervarenheld , Yr.
Uns'ac if-bed
zie to Unsheathe. - Unskilled, adj. Onbedreve3 , Onbekwaam,
Niet in de scheede gestoken, Bloot. Onervaren, Unknap ; I.) - IN, OnbeUnshed , adj. Ougestort. tit even in; 2. )- To, Buiten stoat one te.
Unsile , zered,adj.Onbeschermd, 0,7be;chut. U..slacked , adj. 1Viet verslapc, Onveradj. Zonder schild , On be- zw,,A.'t. *
Utishie:ded
,
, OnL,lesceet Ongebluscht.
schervel , nhescl:ut.
Unslakec, adj. Ong,
, Ong,.'eloscht.
to Unship , v. a. Ont ychepen , Uitladcn.
Unslain , adj. Ongedood , Orvetslagen,
Unshot ; ,C)Al adj. Niet beleedigd , Niet ge- Ongeve!d.
ergerd.
UnsIceping adj. Slapeloos , Zonder to
Ui.shocl, adj. Zonder schoenen, 3 arreroets.
iteeen frakend Wakker.
*
, Onbeslagen , Z, der I. zees. (men. to Unsling, irr. v. a. sclseepsw., De stropto Unsime ,
v, a. .-9e hoeffizei s
pen of lengen 7..gnemen.
Unshook , adj. Porn, ten onregte voor Unslipping , adj. Niet glfle'end , Vast.
Unshaken.
to Unslough v. a. OPlagen•
Unshorn, adj. Ongeschoren.
Urslumbering , adj. ender tesluimeren„
Unshot , adj. Ongeschoten.
Niet
end.
to Unshout, v. a. SHAKSP., een geschreeow Unsininhed, adj. Onbevlekt,Onieezoedeld.
Vernietigen.
(geschoven. Unsmoked, adj. Ongerookt.
Unshoved , adj. Oveschoven Nieevoort- Unsinooth , adj. Niet glad, Row.
Unshowed , adj. Gngetoond , Onvertoond. Unsmtiggied , adj. Niet gesmokkelei , OnUnsho wered , adj. Onberegend , 0 nbe- ;_esneokkeld , Ongesloken.
vochtigd.
(ken. to Unsnare, v. a. weinig gebruikelijk ,
Un g hri. king,adjOn yerstragd,On yerschrok- Losmaken , Beyrilden.
Unshrunk , adj. Ongekronpen.
(de/1).k. Unsnared , adj. Niet in eenen strik geUnshunnable , adj. SHAKSP. On y ermfk vangen , Frij.
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UNSO
Unsober, adj. Niet nuchter of nuchteren.
Unsociable , adj. (Unsociably, adv.) zie
Unsocial
Unsocial, adj. Ongezellig zie Insocial.
Unsodden , adj. Ongezoden.
Unsoft, adj. & adv. Onzacht.
Unsoiled, adj. Onbezoedeld , Onbevlekt ,
Onbesrnet.
Unsold, adj. Onverkocht ; — B y , N:et
verkocht door.
to Unsolder, v. a. Het soldeersel van .. .
losmaken.
Unsoldiered, adj. B. and FL. De hoedanigheden van een' soldaat misstnde.
Unsoldierly,, adj. Onwelvoegeitik voor
een' soldaat , Laf, Lafhartig, Ver saagd.
to Unsole , v. a. De zoo/ van ... ar, ren'en.
—, Den hoef van . . . afitooten.
Unsolicited, adj.Onverzocht,Ongevracgd.
Unsolicitous , adj. Onbekommerd , Onbezorgd.
Unso . id, adj. Niet vast,
Op 1 osse gronden, Ongrondig, Onv as t,Loc.
zie Insolvable.
Unsolvable, adj
Unsolved, adj. Onopgelost.
Unsoot , adj. SPENSER , zie Unsweet.
Unsophisticate, zie Unsophisticated.
Unsophisticated, adj. Onvervalscht ; BY , Onvervalscht orNiet vervalscht door.
Unsorrowed, adj. HOOKER, Onbetreurd.
to Unsort, v. a. weinig gebruik., Onder
malkander smiften.
Unsorted , adj. Ongesorteeid , Onuitgezocht.
Unsought, adj. Ongezocht. *
, Niet outlet zocht.
to Unsbul, v. a. Van ziel berooren ,
Redeloos maken.
Uusouled , adj. Zielloos. * , Redelcos.
Unsound, adj. Ongezond , Krank. * ,
Beschadigd. * —, Verrot, Bedorven. *--,
Onzttiver,, Onregtzinnig. * — , Oneerlijk. *
, Onzeker. *
, Onrustig ,
IVoelig. *
Wijt!loopig. —, Orgetrouw. * — , Niet grondig. *
Valsch,
Verkeerd. * —, Ariet vast, Los.
Tinsounded , adj. Ongepeild.
Unsoundly, adv., zie Unsound.
Unsoundness s. Onzuiverheld van geloof;
Onregtzin7:igheid. * —, Ongezendheid
bedorvenheid (in het aigemeen).
,
Ongegrondheid , Onzuiverheld , Valschheid , vs-.
Unsoured, adj. Ongezuurd. * , N'et
knorrig, Onverbitterd; — Niet
me, bitterd door.
Cr US')Wed
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UNSO
Unsown, adj. Ongezactid.
Unspared , adj. 0 nge,paard.
Unsparing , adj. Niet spaarzaam. • —,
Niet verschoonend.
Unsparingness, s. Gebrek aan spaarzaamheid , vr,
to Unspeak, kr. v. ciferroepen,Intrekken.
Unspeakable, adj. ( iinspeakably, adv.)
anuitsprekelijk.
Unspeakableness,s 0 istsitsprekciijkheid.
Unspecified,adj../Vieiaafz,nderki k vertneld.
Unspecula r ive, adj. Niet bespiegelend ,
Niet beschouwend.
nsoed, adj. Ongebrnikt. *—,Onuitgeput.
to Unsphere , V. a. WI zijnen loopkr ing
rukken.
Unspied . adj. Onontdekt. *
, Ongezien.
Unapilled , Unspilt , adj. Ongestort. —,
011beschadigd.

to un g piait 7 v. a. TEMPLE, Ontmoedigen,
/If t hrikken.
Unspiriced , adj. .1115edeloos.
Unspiritual , adj. trngees
to Unspiritualize , v. a. t flgeestelijk maken, t-ntgeesten.
Unspoiled, adj. Ongeplunderd. * —, t nbedorven Ongechonden ; BY , Niet
bedorven door.
to Unspoke , pret. , zie to Unspeak.
,
Unspoken, part., zie to Unspeak. *
adj. Ongesproken ; — or , Onverme,d.
, e inbeUnspotted, adj. ongevrekt.
(rngeschond,'n.
vlekt
Umpottedness, s. tingevlektheld ;
02schuld , vr.
li nquared , adj. enrege!matig.
Unstabe, adj. Los, Niet vast, Wanke,./nbestendig'.
lend. *
Unstableness , s. nbetsenergheid, vr.
ns talc!, adj. vngehinde' d. * —, ( rageVlugtig , Onbestendig.
steld. *
Unstaiclriess , s. V/ ligtigheid Onbestendigbe :d , yr.
Unstained, adj. 07:bevi?kt ; — WITH ,
Onberlekt van. * —, cingeverwd.
Un ,aamped , adj. Ongestempel .1, zie to
Stamp.
Unstanched, adj. Ongctild , Ongeste l. t.
to Unstate, v. a. Sus , P. .4tzetten ,
Vats zifne waardighe berooren.
Unstatutable, adj. St, :dig mat de wetter'.
Uns cad ast, adj. (i niteadfastly,, ads.)
Onv.cect Onbrctendig. *
Onstandvastig , IVL'oedeloos.
Unsreadfastness, s. Onstandvastigheid ,
Orebes:e.7digLeid , vr.
tins:ci,dfly ,
,
Unsteady.

UNST
Unsteadiness, s. Onbestendighei d , Veranderlijkheid , yr.
Unsteady , adj. Onbestendig Besluiteloos.
*—,Veranderlijk.*—,Onvast,Onbepaald.
Unsteeped, adj. Oningedoopt.
Unstifled, adj. Niet onderdrukt.
Unstilled , adj. Ongestild.
to Unsting, irr. v. a. Van den angel berooven.
Unstinted, adj. Onbeperkt.
Unstirred, adj. Onaangeroerd,Ongeroerd.
to Unstitch, v. a. Lostornen.
Unstitched, adj. Ongenaaid , Ongehecht.
to Unstock, v. a. Afnemen. * —, Uit
nalkander nemen.
Unstooping , adj. 9nbuigzaam , Niet
bukkend.
to Unstop, v. a. Openen.
Unstopped, adj. Ongeytopt, Open.
Unstored, adj. Niet bt waard. * — , Ongevuld; — WITH, Ongevuld met.
Unstoried, adj. Onvern2eld.
Unstdrmed , adj. Onbestormd.
Unstrained, adj. 01;gedwongen.* —, Natuurlijk.
Unstraitened, adj. Onge.cpattnen. * — ,
Ongedwongen , Ongehinderd.
Unstratified , adj. Niet in lagen geplaatct.
Unstrenghtened, adj. Ononciersteund,Onversterlet ; —WITH, Niet versterkt met.
,
to Unstring, irr. v. a. Ontspannen. *
Ontsnaren , Van snaren berooven. * —,
Los doen.
Unstruck, adj. Ongeraakt , Ongetroffen ;
WITH horror, Door geen' salt-2k bevangen.
Unstrung, pret. part., zie to Unstring,
*—, acij Zondersnaren.*—,Ongcgpannen
Unstudied, adj. Ongestudeerd. * — , Onbestudeerd.
Unstuffed, adj. Ongevuld , Ongestnpt ,
Onoygevuld.
Unsubduahle , adj. wc;nig gebruik., Ontembaar,, Onbedwidgbaar.
Unsubdued, adj. Ongetemd , Onbetevgeld.
Onovetwonnen , Onbedwongen.
Unsubject , adj. Nice onderworpen
Niet onderhevig.
Unsubjecred , adj. Niet onderworpen ,
Niet te onder gebragt.
Unsubmissive, adj. Niet onderdanig.
Unsubmit r ing, adj. Zich niet ondet werpende , Onverzettelijk.
Unsubordinated, adj. Niet ondergeschikt.
Unsuborned , adj. Niet omgekocht, zie to
Suborn.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Unsubstantial, raj. NS et va,t., Krachtelooc,
Zwak.* —,0,2wezenlijk, N ce rt'ezenlsjk.
Unsucceeded, adj. Zonder navolger of
erfgenaam.
Unsuccessful, adj. Zonder goed, uitsii-g,
Ongelukkig; — IN , Ongelukkig in.
Unsuccessfully, adv. Zander gevolg Ongelukkig.
Unsucce , ,ulness, s. Sleehte vitslag , M. ,
, yr.
Unsucce,sive , adj. Niet op elkander
Volgentie.

Unsucked, adj. Ongezoogd , Zonder de
moedermelk opge) , ,ed, Zonder de moedermelk te hebbe::‘ genrten.
Unsufferable, adj. SWIFT, zie ' sufferable.
Unsuffering, adj. Niet
Unsufficience, s., zie het titans alleen
gebruLkeafke Insufficiency.
Unsufficient, adj., z_ , Insufficient.
Unsugared, adj. Ongesuikerd.
Unsuitability, s., zi Insultableness.
Unsuitable, adj. Ongep,st ; t.1— TO, Ongepact voor ; 2.) - WITH, Nice overeenkomstig met.
Unsuitab l eness, s. Ongept-,theid , yr.; —
TO , 07 gepastheid root-.
Unsuitabty, adv., zie Unsuitable.
Unsuited, adj. Ongepast , zie to Suit.
Unsuiting, adj. Nice passend of voegend.
Unsullied, adj. Onbezoedeld , Onbevlekt,
Onbecmet.
Unsung, adj. Ongezongen. *
Onbezongen ; — BY Niet bezongen door.
Unsunned, adj. Ongezond, Nice door
de zon besehenen.
Unsuperfluotis , adj. Onovervloedig
overvloedig.
Unsupped, adj. Zonder arandetr-o.
Unsupp l anted, adj. Onverdrongen. *
Onbedrcgen.
Unsupplied, adj. Onvervuld, Onaangevuld. *
Oni'oorzien.
Unsupportable , adj. Onverdrageliik , zie
Insupportable.
Unsup-portablenesv, s. verond, , zie Insupportableness.
Unsupportably,, adv. verond., zie In
supportably.
Unsupported, adj. Onondersteund , Net
ondersteund.
Unsuppressed, adj. Niet onderdrnkt ,zie
to Suppress.
Unsure, adj. Onzeker,, Gewie.
Unsurmountable , adj. LOCKE , Onoterkome10.
62
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UNTA
UNSU
Unsurpassed , adj. Onovertrofen.
i to Untangle , v. a. Loswikke:en , zie to
Unsusceptible , adj. Oni aciaar,, Onbe- Disentangle.
(Tarnish.
kwaam , zie Insusceptible ; — or, On- Untanned , adj. Ongelooid.
vatbaar veer.
Untarnished, adj. 0;ibtzaedeid , zie to
Unsuspect , adj. MILToN, Onverdacht, Untasted , adj. Ongepro,1,1d.
IJi:asi:ing , adj. Gee-;en smaak hebbende.
Buiten alie verdenking.
Unsuspected , adj. Onverdacht , Buiten * —, Smakeloos.
y erdenking ; — OF, Nice i erdacht van. Unrarght, pret. & part., zie to Un- each.
Unsuspecting, adi. Niels kwaads vermoe- " — , adj. Onge;eet d , Onkund, g , 0 ;wedende „ Ovachterdochtig. letterd. * —, 0 ,bedi even , Onerv,i en;
U) suspicious, a(.j. Niet ergdenkend , On- — TO plead , Ongeeefend in het z leiten.
Untaxed , adj. Onbelast, zie to T,x.
achtes dochtig. * —, Onverdacht.
Unsaspictuusly,, adv. Zonder e.;nige ver- to Unteach. , irr. v. a. Afleeren , Uit het
hoofd brengen , Doen ve, geten.
aeaing.
Unsustainable, ad'}. Onuivtaanlilk , Niet Un r eachable , adj. Onleerzaam , T7.9or geen
onderwils vatbaar.
nit te' hoiden, zie to Sustain.
Unsustaincd, adj. Onond-xsteund , Niet Unteachableness , s. On'eerzaamheid, yr.
to Unteam, v. a. Uitsi,annen,Ontspannen.
cndersternd.
t' , Ui .:Nitat Le , v. a. Uit de zw,,,htels doen, Unteeming , adj. Onvi tic htbaar.
Ontzwaehtelen , Loswikkelen. L, smaken, Ut,remperatc , verond., zie I.tempera-e.
Untempere,:, adj. Opgetempei d , Niet toeLosdoen.
1.1Lswayable , adj. Ontembaar,, Nice te bereid.
Untenipted , adj. Onaangezochr, Onaanbeteugelen.
Unswayed , adj. Onbeheerscht , Ongetemd, g.lokt ; — BY, Niet a.,ngelokt door.
Untenable, adj. Onhoudbaar. . —,
- , On•
Onbeteugeld.
to Unswe .,, r,, irr. v. a. Met Bede herroe- Nerdedigbaar.
Un rmantable , adj. Niel te huren , Onpen , Ajzwer en.
to Unswev , v. a. MILTON, Afkoelen huurbaar.
Untenanted,adj.Niet gehtturd.Ougehuurri.
(na eenige in.spanning).
Untended , adj. °nye; zeid , Zonder geyclg.
Unsweating , adj. Niet zweetend.
Unsweet, adj . Onzoet; fig. Onaangenaam. * — , Onoi aetast.
Unsweete ed, adj. Ongezoet , Niet zoet i Untender, adj.Nzet mal,ch.*—,Liefdeloos.
gemaakt. 1 to Ument , v. a. SHAKSY • , Uit eerie tent
t,, Unswell , reg. & irr. v. a. Een gozwel te voorschlin doen komen.
verdrij'y en.*- , v. n. Slinken,Verdwijnen. Untended, adj. Ouverbonden. * —, Onondel zocht, Ongetent
Unswept , adj. Ongeveegd.
Unswollen , zie to Unswel. * —, adj. Untenified , atj. Onverschroki,Tn , Onversaagd ; — BY threats, Vour geene
Ongezwollen.
bedreigingeo bang.
Ubswore , pre t., zie to Unswear,
Untes r ate , adj., zie Intestate.
Unsworn, parr., zie to Unswear. *—
Untestad
r adj. Ongetoct3t . zie to Test.
adj. Onbaedigd.
Unt laaniced , adj. Onbedankt ; — BY one
to Untack , v. a. Lo c maken , Sche.--den.
Untainted, adj. Onb,vlekt ; -- %%I's H, FOR , Niet door iemana b.:dank t.
Onberlekt door , van. * — , OnscLuldig. Unthankful, adj. Ondeniaar „ Onerkenteltik ; — TO one for, Dndankbaar aan
* —, Guiver,, Om; mengd.
Untaintedness, s. Onbesmetheid , Zuiver- iemand voor.
UnthaLkfully , adv. , zie Unthankful. .
held, yr.
Untaken , adj. Ongenomen , Ongevangen; Untliankfulness , a. Ondankbaarneid , On1. ) - AWAY , Niet weggenomen ; 2. ) - erlentelefitheid , Yr.
Unthawed, adj. Ongedooid.
UP , Onveryuld , Onbezet.
UM zChed , adj. Ongesproken ; — OF, On- to Unthicken , v. a. Vel dunnen „Dinner
vermeld. me ken. * — , v. n. Ferdunnen , Lunner
Untamable, adj Ontembaar ; — BY , Niet werden.
to Unthink, irr. v. a. Vergeteu , Uit het
te temmen door,
Untameableness , s Ontembaarheid , yr. gebeugcn verbannen.
Untamed, adj. Ongetemd , Ongedwen- Unthinking, adj. Ged,chieloos, OnLedacht1 zt7am.
gen.
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Unthinkingness s. G`edachteloosheid , vf. 9 vermeld door. *
, :Viet geopenbaard.
Ulithorny,adj.Niettioornig,Zonderdoi ens. * —, Otsgeteld.
Unthought pres. & part., zie to Unth i nk. Unrolerab e, adj. vero-R-1., zie Ititoterable.
—, adj. Ongedacht ; — OF , Onotge- to Untom i , , v. a.
nemen ,
merkt ; Your — OF Harry, 1.7w Ilea- zie to Disinter.
drik , aan wise; men niet pdaelet beefs.. Untongned , adj. Zonder tong ;
04to Unthreat , v a. INILLToN, Ulu; ekken
gescholden.
ntoorlicd , adj. Tandeloos.
Uitrafeess, Losdoen , Losmaken , Losbinden , Ontbinden.
Untooth3ome , actj, Onsmakeliik.
Onbedreigd ;
Unthrearened ,
BY, Untouchable, adj. FE LTHAm,Onreakbaar.
Untouched , adj. ()ago aakt. * —, Onge
Niet beds eigd door. ,
Untlirift, adj. Verkwistend. *
, s. Vet, roes d, Onaangedaan. * — , Onaas:i;e.
roerd ; I.) - BY, Niet aangercerd dow ;
kwister,, Doorbrenge r , m.
Unthriftily , adv. , zie Untkrifty.
n.)— )\ITII, 0,ge , ° et d van.
Untoward, adj. K,o7 rig , Weerspannig
Unchriftinel.s , a. Vet kwistihg , yr.
Lilthrifcy, adj. Vrkwisterd. * , Niet Onbeteugelbaar,, 0 1,1;:er zaan, ;
TO,
Niet vOorspoedig.
voordeelig. *
Ongenegen arrt te. —, Lump, OnbevalUnthriving , adj. Niet gc4end, Onvoor- lig. — Onaangenaam , Lustig, Litttkelig.
de, lick.
tto Unchrone , v. a. Onttroc ,ten zie to Untowa rdly , adj. & adv. Vet keel d. *
Onaard rg , Boos, Kwaad , Ondetgend.
Dethrone.
Untowardne,:s , s. Weirspannigbeid. *—,
zie Untidy.
Untidily ,
Untidiness, s. „ zie Absence of Cdiness. Lompheid. — Onberalligheid , vr.
Unt i dy, adj. Niet gerecd, zie Tidy.
Untraceable,adj.SouTH2Ondoorg,nndelifk.
to Untie , v. a. Losbinden , Openers. *—, Untrac, d , adj. Ongebaand, Onbetreacn.
Unrracl,ed , adj., zie Not tracked.
Oplossen , I osmaken.
Untied, adj Ongebouden , Los, Onvast. Untractable , adi. LOCKE , Onhandelbaar,
Koppig, * —, Moeffelijk.
Until , prep. van trid , Tot, Tit aan,
in, Tot of . —, veroud. , ten aanzien Untraccableness , s. Onhandelbaat held,
van zaken , Tot, Tot aan, Tot op. *—, Yr. , z:e Intracrability.
Untrading , adj. Zander handel. * —
conj. Too dat , Tot.
to Untilc , v. a. Le pannen afnen,en van. Oneryaren in den handel.
Uwiled , adj. Ongedckt Niet n:rt pan- Untrained , adj. Onof ge y oed , Ongeleerd;
- IN , Ongeoefend in. * —, Ongcrege1.1
nen gedekt.
Ontembaar.
Untilled, adj. Onbebouwd.
Untimbered , adj. Onbetimmerd , 1Vie, Untrammelled ,, adj. Ongeboel d , Los, zie
to Trammel.
Tel betimme-d, Zwak.
Untimed , adi. weinig gebr., Ten ontij- Untransferable , adj. bat niet ()Yet gcd,
gen Pan 'Ivo, den , filet over to art i.;cso.
de verrigt , Ontudig.
Untransferred , adj. Onovergedry.gen.
Untime l iness, s. Ontijdigbeid , vr.
tij-dig.
Untranslatable, adj. GRAy,Onvei
Untimely, adj. &
Unrinctured , adj. Ongekieurd , zie to Untranslated , adj. Onvertacld ,
gezet.
Tincture.
Unting-ed, adj. Ongcverwd. * —, Onbe- Untransparent, adj. Ondoorschsincnd , Ondootzigtig.
smet ; — WITH , Onbe.met met.
Untirable, adj. SHAKSP., Onvetmoei d , to Untiap,v a. welnig
Tlits/
Untra, el led, ad j . 1 , 31, cello I
Niet to vermoeÜen.
, wa,r
niemand gereisd heeft , Oabet
Untired , adj. On-kermoeid,Niet yermoeid;
*--,
- IN toils, Door, geene inspanningen van eehen [ersoon , die niet get old
Onbet eisd.
vermoeid.
Untiring , adj. Niet mottle wordende , Untraversed , adj., zie Nor trave ised.
to Untread , irr. v. a. Terug
Onvermoeibaar.
eden ,
Untitled, adj. Onberegtigd , Geen regt of Den zelfden weg weder gaan.
aansiwaak hebbende. * , Ongetiteld , Untreabured , adj. Niet vetzameld, Onyerzameld.
Zonder titel.
Untreatable , adj. vt.iund., enhandelbaar.
Unto, prep. weleer voor To.
Untold, adj. 0;,..c
;
, Nie t Untr,-A , adj. 0
cep.
, Ono:-
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dervonden. * , Ononderzocht; -- IN ,
Ononderzocht of Onbeproefd in.
Untrimmed, adj. Onopgeschikt , Onopgetooid, Ongetooid.
Untriumphable, adj. HUDIBRAS Dat
geenen triumj toe/nat. (nen.
Untriumphed, adj. MAY,1627,0noverwonUntrod, part., zie to Untread. *—, adj.
Ongebnand , Onbewandeld ; BY, Niet
betreden door ; — BY human steps,
Door geen' menscheliiken voet bets eden.
Untrodden , adj. , zie Untrod.
Untrolled , adj. Ongerold, Niet gerold.
Untroubled, adj. Kalm , Sti 1, Onges toord.
fielder. * —, Ongehinderd.
*
Untroubledness , s. HAMMOND , Onge.
zie Unconcern.
stoordheid, vr. *
Untrue, adj. (Untruly, adv.) Valsch ,
Onecht.*—,Palsch,Ongetrouw,Onopregt.
to Untruss, v. a. weinig gebr., Losbinden.
Untrustiness , s. Trouweloosheid , Ongetrouwheid , vr.
Untrusty,, adj. Trouweloos, Ongetrouw.
Untruth , s. Valschheid, Oneththeid.
Valschheid, Leugen ,Onwaarheid.
*
*
Trouweloosheid , vr., Bedrog ,
to Untuck, v.
weinig gebruikelijk ,
Neirlaten, Losdoen.
Untuckered , adj. ADDISON , zie Having
no tucker.
Uu tu n e, adj .0 nwelluidend, Wanluidend
Untunableness , s. Onweiluidendhe,id, vr.
to Untune , v. a. Ontstemmen. * , Ontstellen, In de war brengen, Verwarten.
Untuned , adj. Ongectemd.
Unturned, adj. Onomgekeerd,Ongedranid;
pre y. to Leave no stone — , Niets
onbeproefd laten.
Untutored, adj. 0 nonderrigt, Ongeleerd,
Onwetend.* — ,Zonder opzigt toezigt.
to Untwine , v. a. Losmaken ; to--FROST,
Lostnaken van. * —, v. n. Losgaan.
Ununiform , adj. weinig gebruikelijk ,
Nice eenvormig.
Unurged, adj. Ongedrongen, Niet nangezet , Onaangespoord.
Unused , adj. Ongebruikt.*—,Ongewend,
Ongewoon; To Ongewend of Ongew,,,, ann.
Unuse, , adj. DRYDEN , .Nuttelooc , zie
Useles, , I.) R Onnuttig root- ;
2.)
I r , Onnuttig in.
Unsocial . adj. (Unusually, adv.) Ongewool 7eldz-am.
Unnsual_ness , s. BRoomE , Ongewoorheid,
Zeldzaamheid ,
°nulls/ rekelifk.
Unutterable,

UNTU
Unutterableness, s. Ov/iltsprekelijkheid ,
Unutterably , adv., z fe Unutterable.
Unvaluable, adj. ATTE RBURY Onschatboar, zie Invalthckle.
Unvalued , adj. Ongeschat, Ongeacht
Onachtbagr.
Unvanqu'ohable , adj. 1614, Onoverwinne;iik , Onverwinnelijk..
Unvasquished , adj. Onoverwonne
Unvf:riable , adj. NOR.R.IS Onveranderlijk , zie Invariable.
Unvaried , adj. Onveranderd. (sierd.
Unvarnished , adj. Onvonist.*—, OnverUnvarying , adj. Onverinderlijk , Ann
geese verandering onderhevig.
co Unveil , v. a. Ont3luijeren. * — ,
Ontblooten , Ontvoroven,Open leggen.
Unveiledly,, adv. Bovr.E. , Duideltik.
Unveiling , adj. Niet verbeigend of- achterlzoudend.
Unvenerable, odj.S ITAKsP.,Oneerwaardig.
Unventilated, adj. Onbekoeld, Ongekoeld.
* — , Onondet zocht. * , Ongelucht.
Unverdant , adj. Ongroen, Geen groen
hebbende. (juice.
Un-eritable , adj. Onwanr, Ontrouw, OnUnversed , adj. Onbedreven,
Onbedreven Onbekend ,
Ongeoejend, Onervaren,
, Onkundig ;
IN Onbedreven in.
Unvexed , adj. Ongekweld, Ongectoord ,
Ongeplaagd.
Unviolable , 'adj. veroud., Ousehendbaar,
Unviolated , adj. Ongeschonden. * — ,
Ongebtoken.
Unvirtuous, adj. STIAKSP., Ondevilzaanz.
Unvisited, adj. Onbezocht ; — oF , Nies
bezocht door.
Unvitiated, adj.Onbedorven,zie to Vitiate.
to Unvizard , v. a. Ontmaskeren , Het
masker afrukken.
Unvocal , adj., zie Not vocal.
to Unvote , v. a. BURN ET, Door eene
latere stemming vernietigen. (klinkers..
Unvowellecl , adj. 1624 , Zonder zelfUnvoyageable , adj. MILTON, Onbereisbaar,, Onbevaarbaar.
Unvulgor,, adj. B. JONSON, 1Viergerneen.
Unvuinerable , adj. SHAKO?., Onkwetshaat zie Invulnerable. (zeld.
Unwatted-on , adj. Onverzeld, 0 nvergeUnwakened , adj. Ongewekr.
to Unwall, v. a. weinig gebr., Afbreken;
to — a door that was walled up, Eene
deur,, die toegernetseldwas,wedet openen.
Unwalied, adj. Onbemsto, d,Zonder muten.
Unwappered , adj. SHAKSP Onvermoeid.
Un,,vare, adj.3zadv.FAiRF sx,zie Unaware.
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Unwarily, adv., zie Unwary.
Unwariness , s. Zorgeloosheid,Onbedachtzaamheid, yr.
Unwarlike , adj. Onkriigsliaftig.
Unwarmed, adj. Onverwarmd , Koud.
Unwarned, adj. Ongewaarschuwd.
to Unwarp , v. a. (Hetgene krom getrokken was) weder regt buigen.
Unwarped, adj. Ongewogen, zie to Warp.
Unwarrantable , adj. Onverantwoordelijk,
(yr.
Ongeoorloofd.
Unwarrantableness; s. Ongeoorlooldheid ,
Unwarrantably, adv., zie Unwarrantable.
Unwary, adj. Zorgeloos , Onachtzaam ,
Onbedachtzaam.*--,veroud.,Onverwacht.
Unwarranted, adj. Onverantwoord , Onzeker. *
Ongewaarborgd.
Unwashed, adj. Ongewasschen.
Unwashen, adj. veroud., zie Unwashed.
Unwasted, adj.Onverminderd,Onverteerd.
Un was ting , adj. Niet verminderend.
Unwatched , adj. Onbewaakt. (tigd.
Unwatered, adj. Onbewaterd, OnbevochUnwavering, adj. weilsig gebruikelijk,
Niet wankelend , Vast.
Unwayed , adj. SUCKLING, Het reizen
ongewoon.
Unweakened, adj Onverzwakt.
Unwealrhy , adj. Onbemiddeld, Niet rijk.
Unweaned , adj. Ongespeend. — , Onafgewend.
Unweaponed,adj. RALEIG u,Onbewapend.
Unweariable , adj. Onvermoeibaar.
Unweariably, adv. Onvermoeibaar.
Unwearied, adj. (Unweariedly, adv.)
Onvennoeid.
Onvermoeibaar.
Unweariedness , s. Onvermoeidheid.
Onvermodbaarheid, yr.
to Unweary, v. a. Verkwikken , Ververschen, Laven (na vertnoeijenis).
Unweary, adj. Onvermoeid. (Storm, M.
Unweather,, s. wein. gebr., Onweder, o.,
to Unweave , reg. & irr. v. a. Los does.
*— , v. n. Los gaan.
Unwed , adj. Ongetrouwd, zie Unwedded.
Unwedded, adj. Ongehuwd, One.etrouwd.
Unwedgeable, adj. SHAKSP., Onkloofbaar.
Unweeded , adj. Ongewied.
Unweeping, adj. MILTON , zie Unwept.
Unweeting, adj. Onwetend; — OF , Onkundig van.
Unweecingly, adv. Onwetend.
Unweighed, adj. Ongewogen. — , Onoverwogen.
Unweighing , adj. Niet overwegende ,
Onbezonnen , Onbedaehtzaam.
Un welcome, adj, Oirwelkom ,Onaangenaa Iv;

- TO, Onwelkom of Onaangenaam v nor •
Unwelcomeness, s. weinig gebruikelijk,
Onaangenaamheid , yr.
Unwell, adj. Onwel ,Onpasseiijk.
Unwellness, S. CHESTERFIELD, Onpas •
selijkheid , Ongesteldheid , yr.
Unwept , adj. Onbeweend , Onbetreurd ,
Onbeschreid.
Unwet , adj. weinig gebr., Niet vochtig.
Unwhipped , adj. Ongegeeseld ,Ongetuch.
tigd , Ongestraft.
Unwhited, Unwhitened, adj. Ongewit.
Ongebleekt.
*
Unwholesome , adj. Ongezond , Bedorven.
Unwholesomeness , s. Ongezondheid , sr.
Unwieldily,, adv., zie Unwieldy.
Unwieldiness, s. Zwatzrheid , Onbewegelijkheid , Onhebbelvkheid, Logheid, vi.
Unwieldy, adj. Zwaar,, Onbewegelijk ,
Onhebbelijk , Log.
Unwilling , adj. Onwillig, Ongeneigd, Met
tqenzin; Willing or —, Men moge willen
of niet ;
TO, Ongewillig out te.
Unwillingly, adv. Onwillens , Ongaarne,
Met tegenzin.
Unwillingness, s. Onwilligheid, yr., Tegenzin, on.; —TO, Ongewilligheid on; te.
to Unwind , irr. v. a. Los taken; to FROM, Losmaken van.*—, v.n. Los gams.
Unwinclowed, adj. weinig gebraikeliik,
Zonder venters.
Unwinged , adj. Ongevleugeld , Zonder
vleugels.
Unwiped , adj. Onafgeveegd.
Unwise, adj. (Unwisely, adv.) Onverstandig , Onwijs.
to Unwish, v. a. Anders wenschen, fregwenschen , 1Venschen van ices ontslag,n
te worden.
Unwished, adj. Ongcwensclit; — FOR,
Onbegeerd.
Unwist, adj. Onbekend , Ononderrigt.
to Unwit , v. a. SHAKSP., Van het vet-stand berooven. (deelzaam.
Unwithdrawing,atlj.MILToN,Steed , medeUnwitherable, adj. weinig gebruikelijk ,
Onvetwelkbaar.
Unwichered, adj. Onverwelkt.
Unwithering , adj. Onverwelkelt,,,k.
Unwithstood , adj. Onneelfrstaan.
Unwitnessed, adj. Zonder getuigen.
Unwittily , adv., zie Unwicty.
Unwitting, adj. Onwetend.
Unwitty , adj. Onverstandig , Dimas.
Unwived, adj. Ongeliziwa , Ougetronwd.
to Unwoman , v. a. Van de V, or:wel,:ke
hre,';ezniglleden beroovcn.
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Unwomanly, adj. Ony rovwcWk. , Niet ' Los maker; , Berre .-!; -,, — r'ne'4 se''
gelijk het eene vronw voegt. .
OUT of slavery, Het juk der slayerns
Unwont , adj. $PENSER , zie Unwonted, afwelen.
Unwonted , adj. Ongemeen, Zeldzaarn. Unyoked , adj. Hebbende nooit een j:tk
* —, Ongewoon; — TO, a.) Ongewoon gedragen. ' —,
- - , Onbete- fgad, Vrij.
aan ; b.) Ongewoon te.
Unzoned adj. Ongeg9rd.
Unwontedness, s. bish. TAYLOR , Onge- Up , adv. Op , zie Op it het andere Ice'.
lvoonheid , vr.
* , In opstand. * — , 4P, Aqn
Un wooed , adj. 011geViii.d."
Fr,-nn my youth — , Van mijne jeugd
Unwork i ng, adj. Niet werkcnd , Zonder af. * -- - , In orde; to Draw — a re,4/.
arbeid.
went, .Len regement in orde scliaren;
Unworkmanlike , adj. weinig gebruikelijk, zie over het aigemeen de werkwoorden,
Knoeijerig , Lomb. wake dror op gevoigd zii n. * — , els :
Unwormed, adj. Zonder lvorm ofwormen. — and dawn , Peril, ould , flier C17 daar;
Unworn , adj. Ongedragen ; — 015, T , On- ook : Veen en "war, Op en tee,; —
versleten.
to . Tot aan ; — to the knees , Tit a a n
Unworshipped , adj. Onvereerd , Onaan- de knig n; — with , Brj; He will soon
gebeden.
be — with us , Hij zal dra big ons zi:/n,
Unworship p in4 , adj. Niet vereerend , Hij zal ons weldra ingehaald hel,bes,,;
_Met aanbiddend.
— with , Opgeheven cut eenen slag te.
Unworthily , adv., zie Unworthy.
geyen ; She was — wi , h her fist, 7,1,/
Unworthiness , s. Onwaardigheid , Yr. was gereed met hare waist, om toe re
Unworthy, adj. Onwaardig ; t ) — o F , slaan ; I am — with him, Ik ben tcgen
Onwaardig; 2.) - TO, Onwaas dig on hem bestand. * —, interj. Op. * — ,
te. * —,Gemeen,Slecht,Onwa y oegeltjk, prep. Op; — hill „ Ber,,,, op.
Onbetamelijk.
to Upbeat, irr. V. P. 0, , h6uden, OnderUnwound , pret. & part., zie to Unwind. stennen. * — , Oihheffen.
* — , adj. Ongewonden.
to Upbind, irr. v. a. 0,Lbinden, Omhoog
Unwounded, adj.Ongewend,Ongeschonden. binden.
Unwove, pret., zie to Unweave.
Upblew,, pret., zie to Upblow.
Unwoven , part., zie to Unweave. *— , to Upblow,„ irr. v. a. SHAKSP., Opblazen.
adj. Ongeweven.
Upblown , part., zie to Upbiow.
to Unvk rap, v. a. Losmaken, Loswikke- Upbore pret., zie to Upbear.
len , Losmaken, Losslaan.
Upborne , part., zie to Upbear.
Unwrappedadj. Oningewikkeld. Upbound , pret. & part., zie to Upbind.
to Unwreath, v. a.Losdraaijen, Losw ind en. to Upbraid , v. a. B es chuldi git , Te late
Unwreathed , adj. Ongedraaid , Onge- leggen. * — , Verwijten , Berispen. *—,
vlochten.
Bectrafren , Bekijren. * -- , Belasteren,
to Unwring, irr. v, a. weinig gebr., Los- Smaden, Schelden; I.) to — one OF a
draaijen , Afwinden, Afwringen.
thing, Iemand van lets beschuldigen ;
to Unwt ink le , v. a. wetnig gebrnikelijk ,
2.) to—one ON , Iemand berispev oyes;
De ploot:/en of vouwen nitdoen , Ontrim- 3. ) to — a thing To one , Iemand lets
pelen , Ontplooi;en.
verwijten ; 4. ) to — one W I T,I1 a thing,
Unwrinkled, adj.Orgeplooid,Orgerouwen. Iemand van lets beschuldigen.
Unwriting, adj. ARBUTHNOT, Niet schrU- Upbraider,, s. Verwijter, , in. (a.
vend, Geene boeken in het licht gevend. Upbraiding, s. Besisping, Yr? , Verwijt,
Unwritten, adj. Ongeechre yen. * — , Upbraidingly, adv. Bij wii ze van verwiit.
Onbeschreven.
to Upbray,, v. a. SPENSER. , Be:chimpen,
Unwronght , adj. Ongewerkt, Row.
Veiwtjtingen doen.
Unwrnng , pret. & part., zie to Unwring. to Upbring , irr. v. a. Opyoeden.
*- , Pdj. Onverdraaid , Onopgeperst. Upbrought , pret. & part., zie to Up* —, Ongewrongen.
Unyielded , adj. Onopgegeven. * — ,Zich Ubr
i-,Clag
' s.; , adj.
Opgeworpen: * — , C.
niet overgegeven hebbende.
IForp , ir.
Unyielding, adj. Niet opgevend. * —, to Undra,,v, irr. v. a. MILTON, OpHat dnekkig,Onve, zettelijk,Onwrikbaar. trekken.
to Unyoke, v. a. Het joie afdoen. *—, Updrawn , part., zie to Updraw.

UPDR
Urdreve pres., zie to Updraw.
to Upgather, v.a. S p ENsi.: k,Zamentreaen.
Upgrew,, pret., zie to UN.;row.
to Upgrow,, irr. v. n. 0/gine/Jen.
Upgrown , part., zie to Upgrow.
Uphand , adj. CARPENTRY Met tie hand
opgehevell.
to Upheave , v. a. Opheffen, Optillen.
Upheld, pret. & part, , zie to Uphold.
Uphill, adj. Moeljelijk , Ongemakkelijk,
Zwaar.
to Uphoard v. a. SHAKSP. Ophoopen.
Opto Upho l d, irr. v. a. Or,hefen. *
Ondersteunen, Stuttcn.
houden. *
,
* , (in eene,1 stoat) Hoiden. "
Volhouden. * — , Bej2ouden , Bewat en.
* , Onderhouden.
Upholden , part. veroud. , zie to Uphold.
Upholder, s. Onderstenner. * — ,Onderhouder. * —, Bezorger der begrafenissen, m., zie Undertaker.
Upholsterer, s. Meubeleerder,, ( die hod
zenvan elle noodige meubelenvoorziet,)m.
Upholstery, s. Menbeleerderswaar, yr.,
Illeubelen , o. meerv.
Uplaid, pret. & part., zie to Uplay.
Upland , s. Hoagland Hooge land , o. *—,
adj. Hooger gelegen; fig. Rule, Boersch,
Lamp, Onbecchaatd.
Uplandish , adj. Hooglandsch , Hooge
den bewonentie,Landekik."—, B gain ig.
to Uplay, irr. v. a. DONNE, Opleggen,
Opzamelen.
to Uplead, irr. v. a. Opleiden, Opwaarts
leiden.
Upled , pret. & part. , zie to Uplead.
to Uplift, v. a. Opheffen; t.) to — ABOVE,
()Aden boven; 2.) to - TO, 0 ph effen tot.
to Uplock , v. a. SFIAKSP., Opsluiten.
Upmost , adj. (sup. van up,)) Hoogste.
Upon, prep. Op. Atmm. Het heeft in all gevallen de zelfde beteekenis , als On,
zie On ; dock bij bevestigingen of verzekeringen gebruikt men upon Hever clan
on , b. 3% Upon my word , mijn wo,rd.
Upper, adj. (comp. vast up ,) Hooger.
*— B oven ; — room , Bovenkatner ; -leather, Bovenlee'r, Overleer ; The —
house, Het hoogerhuis (in het porlement
Uppermost, adj. (sup, van upper ,)Iloog, Aanzienhikste ; to
ste , Opperste. *
, De overhand hebben.
Be
Uppish, adj. gemeen, Tr ofisch, Verwoond.
to Upraise, v. a. Verheffen , Ophe en.
to Uprear, v. a. Opheffen, Oprigten.
Upright, adj. (Uprightl y , adv.) Regt,
Over Bind staande. *
Regtop. *

UPil
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OPregt, Eerlijk , Reg-,ehai)en. * — ,
Hoogte ( van een geboi,,v),
Uprightness , s. Regthe:3, P,ep., . topet,land, Opregthei-i,
held. *
Regtsc l,apenheid , vs.
irr. v. n. 01,staan, Oprijzen.
to
, 0,:g zon.
*
0/gang, m.
Uprise, s. Op:aan, o. *
U p risen , part. , zie to
,(_?;staan.*--,
Upris . ng , s. Op4zen.*
Opgaan, o. , Opgong, m.
Uproar , s. Oproe,
to Uproar, V.11 SHAKCP. , 0 -roes tn.leen.
to Uprol, v. 0. Opr,Pen.
to U proot,v. a Met wortel en aluittrekkex.
Uprose , pret. , zit to Uprise.
to Uprouse , v. a. Opivekken, Wekker.
to Upset,irr. v. a. Omwerpen , Oinstniiten.
v. n. Onsvallen.
•
U p shot, s. Uitslog , tn., Elude ,
de, 0. , Afloop,
Upside-clown , adv. Het onderste haven.
Doss n2alkander, In de war,
*
't hovderd, Door een , Overltoop.
Upspring, s. SHA ESP., zie Upstart.
, zie to Spring Up.
to Upspring, v.
to Upstand, irr. v. n. Opstaan, Reg:op
staan.
to Upstart, v. n. Opspringen, Opschieten ; I.) to-FROM, Opsoringen van;
2.) to- OUT OF, Opri/zen
Ups-art, s. Iemand , d ie spoedig zijn geluk gemaakt heeft, die van niet tat let;
gekomen is, Geinkskind, o., Parvens',
Iets , d3t plotseling ontstaat ,
m. *
adj. Ploveling ontstaan.
o. *
to Upstay , v. a. Ondersteunen, Stutten,
Schoren , Sc'aragen.
to Upswarm, v. a. SHAMP. Doen zwcrmen , In zweimen ()Hagen.
Upstoocl , pref.
pal t., zie to Urtapd.
to Uptake, irr. v. a. SPEN3ER Opnemen , In de hand sloven.
to Uptear,, irr. v. a., zi.e to rear up.
Uptook , pret., zie to Uptake.
Uptore pret,, z ie r o Uptear.
Uptorn , parr. , zie to Uprear.
to Uptra'n , v. a. SPENER , 0 kw,eken
Opvoeden ; to — IN , Opkweeken in.
to Upturn , v. a. Oprerpen ; to - INTO,
Opwerpen in.
Upward,
Niar boven gerigt , Op, adv. Naar boven, 0, waartt.
waal tsch. *
N'ar den kernel. * ,

Tot God. * — , Nee, ;
or ,
Neer den, Boven; — of twenty --e,rs,
Meer dan twintig fear. * , Norse dell

UPWA
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oorsprong. * —, S. SHAKSP., Spits, yr. ,
Bovenste, o.
Upwards, adv. , zie Upward, adv.
to Upwhil, v. a., zie 1Vhirl upwards.
to Upwind ,irr. V. a. 'iPENSER Opwinden.
Upwound , pret. & part. , zie to Upwind.
Uran-glImmer,, s. een mineraal, Uran•
glimMer, m.
Uranite, zie Uran-glimmer.
Uranitic , adj. Van uranglimmer.
Uranium, s. een metaal, Uranium, o.
Uran-ochre , s. Uranoker , ni.
Uranography, s. Hernelberchriiving , yr.
Uranology, s. Verhandeling over de hemelon , yr.
Uranometry, s. Hemelmeetkunde, vr.
Uranoscope, s. werktuig ter waarneming
van de beweging der hemelligchamen ,
Uranoscoop , m.
Uranoscopist, s. Hemelbeschouwer,,
Uranoscopy,, s. Beschouwing van den he'eel, Beschouwing der sterren, yr.
Urban, adj. Steedfch, Stedelijk.
Urbane , adj. Steedsch, Beschaafd, Wel
Bevallig van zeden.
levend.
Urbanity, s. Wellevendheid ,Beleefdi,eid,
Beschaafdheid, yr.
ro Urbanize, v. a. 1642, Beschaven.
Urceolate, adj. in de plantk , Kruikvortnig.
Urchin , s. Egel. * , schimonaam aan
een kind, Guit, Schelw , Kleine deugniet, V2. , Kleine licks, yr.
Ure, s. veroud., Gewoonte yr.
Urea, s. zekere nit pis verkregene zelf
ctandigheid, Urea,
Ureters s. pl. twee buizen , die de pis
nit de nieren naar de blaas noes en ,Pisgangen , rn.
Urethra , s buis , die tie pis nit de blaas
voert , Pisbuis , yr.
to Urge, v. a. Aanzetten, Aant,orren,
Aanmoedigen. *— , Tergen Kwellen.
*—, Volgen, dlandriiven,Voortdrijven.
* —, verrolgen , Voortzetten,
IVerken. * —, Dringen ,Verzoeketz.*—,
Aandringen, Gewigt aan ices hechten;
i.) to — one INTO, Ietnand met geweld
brengen tot ; 2.) to — a thing ON one, Iewand iets opdringen; 3.) to — T o , a.)
o — a thing To one's accerance , Ieviand dringen om lets aan le semen ,
Lmand iets opdringen ; b.) to —one TO
arise, Iemand dringen om op to staan.
* —, V. D. Voortdringen ; LO — UPWARD,
Naar boven dringen.
Urgency, s. Dringende onistandigheid ,

URGE
— ,Dringend verzoek,
y r. . Nood ,
o., Drang , Aandrang , m.
Urgent , adj. Dringend ; to Be — UPON
one , Er bti iemand op ezandringen.
Urgently , ad,.% Dringend ,11Pt aandrang.
Urger, s. Di inger , Lastig mensch ,
Urgewonder , s. eene soot: van gorse.
Uric, adj. Uit pis yerkrtgen, zie Lithic;
— acid, Piszuur, o.
Urim , s. Hebr. woord, Licht 5 o. ; — and
thummim , Licht en regt.
Urinal , s. Pisglas , o.
Urinary , adj. Betrekkelijk de pis ; The
passage,, De pisgang , in., De pisbids, yr. ; The— bladder, De pisblaas,
Urinative , adj. De pis bevorderend, Door
de pis werkend;
medicine,
hetwelk door de pis werkt ,o.
Urinator,, s. bij eenige schrijy., Duiker, m.
Urine, s. Pis, yr.
to Urine,v.a.Piccen.Water lozen,Wateren.
Urinous, adj. Pisachtig ; — spirit, Pisgeese, Geest van pis, m.
Urn, s. Kruik , Vans, Urne , y r. *— ,
Waterpot , —, Lijkbus, A,chkruile,
Urne , yr. *—,eeneRon2.vochtmaat, die
met vierdehalven gallon overeen kwam.
to Urn, v. a. MAY , 1627, In eene aschkruik of liikbus doen.
Uriscopy,, s. PbkÜkeril , yr.
Urry, s. zeker mineraal, Blaanw leem , o.
Ursa, s. in de sterrek., Beer, m.
Ursiform , adj. De gedaante van een' beer
hebbende, In de gedaante van een' beer.
U rsuline , adj. Van de orde van Ursula,
Ursuliner.
Us, pron. acc. Ons zie We.
Gewoonte.
Usage, s. Behandeling. *
*—, veroud.,Handelwijze, y r., Gedrag,o.
Usager,, s. veroud. , Gebruiker , m.
Us,nce, s. SPENSER , Gebruik , o. * —,
SHAKSP. Woeker , Interest , m. * ,
thans , in den kooph., Uso , Tifd (van
eenen wissel), m.
Use, s. Gebrutken , Gebruik ,o.* Behoefte , y r , Benoodigdheden , yr. meerv.
* , Hitt, o. * —,Gewoonte , y r. , Gebruik, o.
, verouds, Intel est, fn.
to Use, v. a Gebrniken. * — Gewennen. * Behandelen, — , Beoefenen,
Uitoefenen. — , veroud. , als to
—one's
self, Zit h gedragen ;1.) to—FOR,
Gebruiken voor ; 2 ) to — To , Gewennen
can; 3.) to—UP, 0 t.gebruiken, Verbruiken. * , v. n. Plegen , Gewoon zijn.
Useful , adj Aruttig , Dienstig ; — To ,
Nuttig y oor, tot.

USEF

UTER

Usefully, adv. Nuttig.
Usefulness, s. Nuttigheid, vr.
Useless, adj. Nutteloos , Onnut ;
TO,
Nuttig voor.
Uselessly, adv. 1Vutteloos Zonder nut.
Uselessness, s. Nuttelooshei d, yr.
User, s. Gebruiker,
Usher, s. Ces emoniemeester, Inleider.
*
Opwachter. *—, Bode. * —, Ondermeester,
to Usher, v. a. Aanmelden, Aandienen;
to — IN , W
'eldon, In vueren ; 2.)
•
to - INTO , a.) Leiden in ; b.) Invoeren in;3.)to—ouT,Naar buiten geleiden.
Usquebaugh , s. zekere geestrijke drank
in Ierland , die uit specerijen gemaakt
ivordt , Saffraan-brandewijn, tn., zie
Whisky, waarin het verbasterd is.
Ustion , s. Verbranding , Branding, yr.
Ustorious, adj. Verbrandende , Doende
verbranden.
Ustulation, s. Branding, Verbranding,vr.
Usual , adj. Gewoon, Gebruikelijk ;
Gebruikelijk bij.
-WITH,
Usually , adv. Gewoonlijk. *—, Dikwills ,
Vaak.
Usualness, s. CLARKE, Gewoonheid yr.
Usucaptiou, s. in regt.,Verkrilging van eigendom,volgens het regt van verf tiring, yr.
Usufruct , s. in regten , Vruchtgebruik , o.
Usufructuary , s. in regten. Vruchtgebruiker,, m., Vruchtgebrulkster, yr.
to Usure, V. n. veroud., Wuekeren.
Usurer, s. Woekeraar, tn.
Usurious, adj. Woekerachtig.
Usuriously, adv. Woekerachtig.
to Usurp, v. a. Overweldigen , Door geweld aan zich brengen of verkrilgen.
Usurpation, s. 0, ,erweldiging , yr.
Usurper, s. Orerweldiger,,
(wilze.
Usurpingly,, adv. Op eene onregtmatige
Usury, s. weleer,, Interest, m. — ,
thans, Woeker.*—,Woekerhandel,m.*---,
bj Dude schrilvers, Nemen van interest, o.
Utensil, s. Werktuig , Gereedschap, o.;
of war, Krijgskuig o.
Uterine , adj. in de' ontleedk., Tot de
baarmoeder behoorende • — fury , Aloederkwaal , y r. * — , Siechts van de zelf:
de moeder geboren; My brother—,./V/ijn
halve brooder van moeders zilde.
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Uterogestation , s. Zwangerschap, yr. ,
Staat van bevruchting ,
Uterus , s. in de ontleedk. , Baarrnoeder,, yr.
Utilitarian , s. Die zich hetgene nuttig
voor den menrch is, tot ziln Joel suit.
—, adj. Zich datgene tot Joel ssellende, wat nuttig vuor den mensch is.
Utility, s. Nut, o.
Utis , s. veroud. , Teest van acht dagen,
o. ; van bier: Feestelijkheld, Drukte ,
yr. , Gewoel, o.
Utmost, adj. sup. Uiterste. * —,Iloogste.
* s. Uiterste, o.; I'll do my —, 1k
zal slain uiterste best doers.
Utopia, s. naam van een denkteeldig land,
waar Th. More het hoogste geluk dezer
aarde doer heerschen, Land van bolo fte, Luilekkerland, Utopia, o.
Utopian, adj. Hersenschimmig, Utopiaansch , zie Utopia.
Utopical, adj. buiten gebruik,zie Utopian.
Utter, adj. Naar buiten, [Emends g. * — ,
Buiten. * Tess uiterste. * Geheel en al, Volstrekt, Volmaakt,Geheel.
,
to Utter, v. a. Uiten, Spreken. *
Openbaren, Bekend maken. * —, VerVerspreiden.
koopen. *
Utterable, adj. Spreekbaar, Uit to spreken, Te uiten.
Utterance , s. Uitspraak, Wilze van ogreken. * —, Uiting , Vuos dragt , yr.
Utterer, s. wein. gebr., Uiter *—,Bekend, Verspreider. —, Verkooper, .
maker.
Utterly , adv. Geheel en al , Volkotnen ,
Poise rekt.
Uttermost, adj. sup. Uiterste. • —, s.
Uiterste , o.
Uvea,asij. in de ontleedk.; —tunica,Druifvlies (des oogs), o.
Uveous, adj. Druifvormig. * —, Tot het
idruifvlies des oogs behoorende ; — coat,
Druifvlies , o.
Uvula, s. in de ontleedk. , Klep (van het
strottenhoofd), Keelklep , yr.
Uxorious, adj. Zeer veel van zijne vrouw
houdende.
Uxoriously, adv. Met bilzondere
voor zilne vrouw.
Uxoriousness , s. Overdrevene liefde
voor zilne vrouw , yr.

0-0-ES 0-0-0
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V.
V
V, s. de medeklinker, V, yr.

Vacancy, s. Ledigheid, Ledige ruimte,
Ledige plaats,
y r., Ledig
, o."
Vakatuur, yr.,
Ongevulde plaats.
Het open zijn,Onbezet zijn van ee nen post,
o. * Ledige m. * —, Werkeloosheid. * — , Opening, Gaping, vr. ;
— FROM , Vrijheid van.
Vacant, adj. Ledig * Ledig,
Niet vol , Ongevuld. * — , Onbezet , Vakant, Onvetvuld. —, Vrij, Onledig ,
Onbezet , Niets to doen hebbende ; I.)
to Be - FOR , Den aid hebben tot ; 2.)
- FROM , Pi . ij van. * —, Werkeloos,
Verstandetoosheid
Niets doende. *
aanduidend, Dom, Niets zeggend.
to Vacate, v. a. Vernietigen , Ledig maken. * —, 4fichaffen. —, Vakant ma
weinig gebruik., Een einde
ken. ;*
aan...
sunken, Verinielen.
Vacation, s. V,kantie van een geregt ,
enz.), y r. *— , bff oude schrilvers , Ledige to d, m.
Vaccary, s. Koestal , tn. *—, Koeweide , yr.
to Vaccinate, v. a. De koepokken inenten , Vaccineren.
Vaccination , s. Koe,Pokenting , yr.
Vaccine, adj. Tot eene koe behoorende.
* —, Van koefien verkregen; — inoculation , Koepokinenting , vi-. ;— matter,
Koepokstof, y r.*—, s. Koepokinenting, yr.
Vacillancv, s. IVankelen, 0., BesluiteWeifelen , o.
loosheid,
Vacillant , adj. einig gebr., Wankelend.
Vacillation, s. Wankeling. * Besluiteloosheid, yr.
to Vacuate, v. a Ledigen, Ontledigen.
Vacuation, s. Ledigmaking, Letliging, yr.
Vacuist, s. Voorstander eener ledige
ruimte, m.
Vacuity, s. Ledigheid, Ledige ruimte.
*— , Onwezenfii kheid ,
Vacuous, adj. Ledig, Ongevuld.
Vacuousness , s. 1648, Ledigheid, yr.,
Ledig zijn, a.
Vacuum, s. Ledige ruimte, y r., .411, o.
to Vade v. n. veroud., Verwijderen.

VADE
Vademecum, s. Bock, dot men gestadig
bit* zich beefs , Z:ikboek , o.
Vagabond, adj. Zwervend Zonder vases
woon,)laats. * Zwervend , Rondtoopend. — , s. Zwerver. * —, Rondlooper , Vagebond , m.
Vagabondry, s. Landlooperfi,Bedelarij,vr.
to Vagary , V. COTGRAVE Rondzwerven, Omdolen.
Dolls
Vagary, s. Rondzwerven, o. *
knots, yr.
Vagient, adj. MORE, Schre ijend als een
kind.
Vagina, s. in de ontleedk., Scheele,
Moederscheide, yr.
Vaginal, adj. Van de scheede, Scheede...
*
Scheedevormig.
Vaginant, adj. in de plantk., Ais tens
scheede omvattende.
Vaginopennons, adj. van inreeten , Hebbeade y lengelen met sehilden gedekt ,
Schildvlengelig.
Vagous, adj. AYLIFFE Zwervend , Omdolend.
Vagranc y , s. Rondzwerven. * , Zwervend leven o.
Vagrant, adj. Zwervend , 0 mdolend , Zender vaste woonplaats , Onbestendig. *—,
s. Zwerver, Rondzwerver. * —, Onbeschaamde bedelaar, Landlooper, Vagebond , on.
Vague , adj. vernad., Zv'ervend. — ,
thans, Onbepaald, Onbe,temd , Docker.
Vaguely, ads. Onbepaald, Onduidelijk ,
Dunker,
to Vail, v. a. , zie to Veil.
to Vail , v. a. Laren valle ys. * —, Setl ken , Laten valb'en (ten seeken van eerbled) ; to
To, Strijken of Laren
vallen voor. *— , Onderdrukken. - ,
v. n. Wijken, Toegeven ; to —TO, irkiken voor.
Vail, s., zie Veil.
Vail, s. Baat. — , inzond., Fooi (aan
dienstboden), yr.
Vain , adj. VI uchteltos , Vergeefsch. *—,
, Hos
Onwezentifk. * —,
vaardig ; — ca r, Trench, Verwaand op.
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VALI,
VAIN
Vail aory , adj. Oingevent? Insluitend.
Pronkcnd. Pralend.*
*
, Tel Va l ley, s.
, Yr., Klein d , o.
Gering,
Valsch ; In
*
Va!lum, s. Wal, Dam , Dijk,
Kade, yr.
vergeefs, Vruchtelo , c.
Vainglorious, adj. Verwa 1,4 Opge,rda- Valorous , adj. ( Valorously , adv.) Dap'
per , 1lLedig Braaf:
zeta, Pogchend, Laatilui , kend.
Vaingloriously . adv. Verw.rand _Ude/. Valour, s. Daiperheid, y r., Moed,
Onversaagdlseq,
Vainglory, s. Vervaandlietd, LaatdunValnable„ adj. K,stbaeln , Van groote waarkendheid, y r.
. de.
Gewigtig Merizwaardig.
Vainly, adv. Te i e:-gecff. *
Vaitiableness s. Kostbaa,
Groote
Dw-as , Zot.
s.
Ifdelheid,
Hoovaartg,
Verwaarcie
,
yr.
Vail,!;ess ,
Valuation, s. 1171ardering.*—,Waarde,vr.
waandheid, y r.
*— , adj., Valuator, s. Waardeerder , Taxateur,
s. in de wapenk.
Zctter , Schatter,
zie Vairy,
Voltie , .3, P 1
m. , Walrde. *
Vairy,, adj. flair, Gentengd.
Vaivode, s. prins der Dacische provinciên, Groote waarde, yr. —, Gewigt , a.,
Belangriikheid,
Waiwode,
Valance ,s. sieraad ran franjecaan gnrdij- to Value , v. a. Schatten , Waardererr.
*
Achten, In waarde holden. * —
nen, Beddekrans , Gortinkrans , tn.
to Valance , v. a. Met zulke sieraden op- Den priis bepalen , Taxeren. * — , Even
zoo veel ward zijn. *
Velgelijken ;
schikken.
to - WITH , Vergeliiken met. * —,a/,:
Vale, s. Vallei, yr., Dal, o.
to — one's self UPON, Zich lets Wen
Vale , s., zie Vail.
vonrstaan op. * — , veroud., De waarValediction, s. Vaarwel, o.
de van ...vergrooten.
Valedictor y , adj. Vaatwel zeggend ;
Valueless,
adj. Zonder waarde , Van geene
speech, Aficheidcrcde, vr.
, 0., St.. waarde.
Valentine, s. St. Veltens's
Velten's vriend , in. of Vrsendin, y r. Valuer, s. Zetter, Taxateur, en.
* —, St. Velten's ntinnebrief, m. (St. Valve ,
Vleugel ( eerier dribbele deur),
Vouwdeur, Portebri3 ge, yr, * —,
Valentiln's dag , 14 Fehruar0 wnrclt
Engeland op het land bOZonder gevierd: Deksel a. , Klan of Kiep, yr. *—,
tie jonge lieden verkiezen no diets dig de antleedk., Kiapvlie,, o.
eenen vriend of eerie vriendin von,. ti,t Valved, adj. Met eene valve of valves
jaar, en doze di Gage den naain vats voorz:en.
Valviet , zie
Valentine.)
Valerian , S. zekere plant, Valeriitan, yr. Valvular, adj. Valvules bevattende.
Valet , s. Knecht, Dienaar, Lijiknecht, Valvule , s. Kleine vouwdeur, yr. *
Klepje, o.
Kanierdienaan, m.
Valetudinarian, adj. Ziekellik , Zwak van Vamp, s. Bovenleg r (eens schoens), n.
ligchaam. *
, Lap.
s. Ziekelijk mensch, 717, to Vamp , v. a. Voorschoenen.*
Valetudinary, adj., zie Valetudmarian, adj. pen, Verstellen ; toOplappen.
Valiance, Valiancy, s. SPENSER., Dap Vamper, s. Lappet-, Versteller, en.
Vampire, s, Van2pir,, Bloedzuiger, (d.
perheid, y r., Moed,
Valiant, adj. (Voliantly, adv.) Dapper, i. een gewaande geest,) m. • — , zekere ylede,muis , Vainpir, en.
Nloedig,Onverfaagd, Braaf.
Van, s. VoorLede, yr.
Valiantness, s. SHAKSP. , zie Valour.
,
Valid, adj. Stern, Bondig. *—,Bestaan- Van, s. Wan, yr. * , Waaijer.
V‘etwel. *
baar.
Halfwagen ,
Validity, s. Bondigheid. * — Bectaan- to Van, v. a. ongebr., Wannen.
Vancourier, s. Voorbode, Voorlooper,, en.
baarheid, *— ,verond.,Waarde, y r,
Validly, adv., zie
Vandal, s. Vind,a1; fig. Barbaar, ns.
Valise,s.Vallies.,o.,Illantelzak,Rciszak,rn. Vandalic, adj. Vandaalsch.
Valiancy, s. DRYDEN, Gt note pruik, die Vandalism, s. Barbaarschheid , yr.
een aantnerkelijk gedeelte van het gezigt Vand yke, s. Uitgetakte halsdoek of halokraag ,
bedekt l'1.
Vallation, s. Verschansing, yr., tie In- to Vandyke, v. a. Met zulk een vandvkc
tr enchment.

I
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VANE

Vane , s. Vaantje, o. Windws/zer
Weérhaan, m. * —, scheepsw. , Windvleugel , tn.
Vane-frame, s. Vleugelstoel , tn.
Vane-spindle, s. Vleugelspil , vr.
Vane-stock, s. Hek van den waker,, o.
Vanfoss , s. Voorgracht, vr.
Vang, s. scheepsw. , Geerd , tn.
Vanguard, s. Voorhoede , Yr.
Vanilla , s. zekere plant, Vanielje, o.
to Vanish, v. n. Verdwijnen ; to — FROM
one's eye, Uit iemands oog verdwijnen.
Vanity, s. 4idelheid, Onzekerheid. * —,
Vdelheid , Vruchteloosheid. —,
Valschheld , vr., 1Vietig werk ,o. *
held vr. , Nietig yermaak , 0. ,
IJdelheid. * —, IJdelheid , Verwaandheid , yr.
Vannture , g .Voormuur, tn., zie Vauntmure.
to Vanquish, v. a. Overwinnen. * —, Wederleggen.
Vanquishable, adj. GAyToN,Overwinnelilk.
Vanquisher, s. Overwinnaar,,
Vantage, s. Voordeel , o. * —, Overhand,
Verheyenheid , Neerderheid. * — ,Gelegenheid , yr.
to Vantage , v. a. SPENSER, Voordeel doers,
Bevoordeelen.
Vantage-ground, s. Voordeelige grand, tn.
* —, Voordeei , o.
Vantbrace , Vantbrass , s. SHAKSP. , Armscheen , yr.
Vapid, adj. Verschaald , Nat.)! Flaauw,,
Srnakeloos.
Vapidness, s. Verschaaldheid,Matheid,yr.
Vaporable , adj. , zie Evaporable.
to Vaporate, v. n. COCKERAM, zie to
Evaporate.
Vaporation ,s. Verdamping , Damping, vr.
Vapour, s Damp , tn. Uitwaseming,vr.,
Stoom. * —, Wind, m. , Winderigheid.
* , Verbeelding , Inbeelding , y r.; Vapours , pl. zekere engesteldl2eid , Vapenis , y r. meerv. ( Aanm. De uitdrukking vapours in dezen zin komt titans
zelden meet voor.) * —, in de geneesk.,
Opstliging der baarmoeder,, illoederkwaal , yr.
to Vapour, v. n. Verdampen. * —, Uitdampen , Uitwasemen. * — , Pogchen ,
Snoeven. * —, v. a. Doen verdampen ;
a.) to - AWAY , Doen verdampen ; 2.)
to — OUT, Doen uitdampen.
V,,poured , adj. Vochtig. * —, Grillig,
Wonderlijk.
Va pourer, s. Windmaker, Snoever,
zak , m.

VAPO
Vapourific , adj. In d :mop vcrandersnde.
Vapouring , adi. ( Vapouringly , adv.)
Snoevend , Winderig.
Grillig,
Vapourish, adj. Dampig. *
Gernelift.
Vapourization , s. Verandering in damp,
Verdamping , yr.
to Vapourize , v. a. & n. In damp veranderen.
Vapourous , adj. Dampf,g. *—, Winderig.
V apoury , adj. , zie Vapourish.
Vapulatiou , s. pedant woord , Sloan,
Rossen , o.
V are, s. veroud., Star(van een' regier),In.
Variable, adj. Peranderlifle ,Onbestendig.
Variableness, s. Veranderliikheid, Onbestendigheid , yr.
Variably, adv. zie Variable.
Variance , s. Geschil
, a. , Tweedragt ,
'
vr.; to Be at — Het oneens ztin ; to
Be at — WITH , In twist zit's; me ; to
Set at . . . — WITH , Oneenig maken
met.
to Variate , v. a. bids. TAYLOR Veranderen.
Variation , s. Verandering. * —, Verschillendheid. * —, Herhaalde yerandering,
* —, in de spraakk. , Verandering van
den uitgang der zelfstandige naamwonf..
den. * — ,, Afwijking van het kompas , yr.
Varicocele , s. Aderlyeak , Krampaderbreule , tn.
Varicose, Varicous , adj. in de ontleedk. ,
Uitgezet in aderen , Gezwollen.
to Variegate, v. a. Schakeren , Spikkelen,
Verscheiden maken, Bent maken.
Variegation , s. Schakering, yr.
Variety, s. Verscheidenheid, Afwisseling.
* —, Ongelijkheid. * --, Verandering.
* — , ,Soort , Afwijking , yr.
Varioloid , s. Windpokken , y r. meerv.
Variolous , adj. Van de kinderpokken,
Pokachtig.
Variorum, s. (verkort van Edilio cum
notis variorum, ) Uitgave va n een werk
met de noten Yan onderscheidene schriivers , yr.
Various, adj. ( Variously, adv.) Verscheiden , heel, Menigvuldig.* —, Verschillend, Verscheiden. * — , Veranderlijk,
Onzeker,, Onbestendig. * —, Ongelifk ,
Verscheiden. * —, Ge,chakeet d, Afwisselend.
Varix , s. in de geneesk. , Uitzetting eener
ader, Krampader, yr.
Varlet , s. weleer,
-aze, I4Thinker ;

VARL
van hier: Knecht, Voetknecht. •
thans, Selina k, m.
Varletry,, s.S FIAKSP. Gepeupel, Graauw,
Jan rap en zsjn moat, o.
Varnish , s. Vernis , Lak, o, " —, Bewimpeling , yr.
to Varnish , v. a. Vernissen, Verlakken,
Bruineren. * —, Opverwen, Opsieren.
* Bewimpelen, Eenen glimp geven ;
CO - OVER WITH, Bemanteitn of Vergoelijken met.
Varnisher, s. Vernisser, Verlakker, Brnineerder. *
Bewimpeler,, an.
Varnish-sandarach, s. Droog venais , o.
Varnish-tree , s. Vernisboom, m.
Varvels, s. pl. Zilveren ringen om de pooten der valken, waarop de naam des
eigenaars staat , m. meerv.
to Vary, v. a. Veranderen. , Schakeren, Verscheiden waken ; to — WITH,
Doen afwisselen met. * , v. n. Vetanderen. * Ongelijk Verschillen,
Afwsjken; to — FROM, .elfwijken van ;
He varies FROM himself, Hij b 1 ifft zich
nietgelijk. * —,Elkander opvolgen.*—,
Verschillen, In verschil zijn.
Vary, s. SHAKSP. Verandering, yr.
Vascular, adj. in de ontleedk., Uit vele
aderen of eaten bestaande , Vaatrijk.
Vascularity, s, Vaatrijkheid, vr.
Vasculiferous , adj. in de kruidk., Met
zaadhuisjes, die in cellen verdeeld z6,n.
Vase, s. Vaas , yr., Vat, o.
Vassal, s. Vassal, Onderhoorige. -,
Onderdaan. * Ondergeschikte, Knecht.
Slaaf, m.
*
to Vassal, v. a. Tot slavernij brengen,
Onderwerpen; to — one TO , lemand onderwerpen aan ,Onderworpen mdken aan.
Va-sallage, s. Dienstbaarheid. * Afhankelijkheid,
Vast, adj. Groot, Ongemeen grout, Vers. Uitgestrektheid , Ledige
bazend. *
ruimte, Onbegren r ae rnimte, yr.
VaStatiOn , S. his/I. MALL, SANDYS, Verwoesting, yr.
Vastidity,, s. een barbaarsch woord ,Ultgestrektheid, yr.
Vastly, adv. Zeer,, Verbazend.
Vastness , s. Grootheid , Uitgestrektheld , yr.
Vasty, adj. SHAKSP., Groot.
Vat, s. Groot vat, o., Ligger,, an.
Vatican, s. Vaiicaan, (d.
paleis van
den paus,) o.
Vaticide, a. Profeetworder,, Dichtermoorder,,
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Vaticinal, adj. Voorzeggingen bevattende , Prophetisch.
to Vaticinate , v. n. HOWELL , Voorzeggen.
Vaticination, s. Voorzegging , I)? splittie, yr.
Vaudevil, s. Straatliedje, Volkslied , o.
Vault, s. Gewelf, o. * , Kelder,, vs.
* , Hal , o., Onderaardsche opening ,
Yr. * — , Grafkelder,, , Grafgewelf, o.
to Vault, v. a. Welven. 0 —-, Net een
gewelf betlekken, Verwelven.
to Vault , v. n. Springen. *—, Op de koord
dansen , Tuirnelen, Voltigeren ; t.) to —
INTO , Springen in ; a. ) Co - ON , UPON,
Springen op.
Vault, s. Sprong,
Vaultage, S. SHAKSP., Verwelfde kelder, m.
Vaulted, adj. Gewelfd , 1191.
Vaulter, s. Koordedanser,, Tuimelaar,,
Voltigeur, KunstsprInger,,
Vaulting, s. Springen, Voltigeren, o.
Vaulty, adj. SHAKSP., Geweld.
to Vaunt , v. a, Roetren, Prtszen , Verheffen. * —, v. n. Snoeven , Pogchen ,
Zwetsen ; to- OF Pogchen o f Snoeven op.
Vaunt, s. Snoeverij, vr. , Gepoch, Gezwets , o.
Vaunt, S. SHAKSP. Eerste gedeelte, o.
Vauntcourier, zie Vancourier.
Vaunter, s. Snoever , Pogcher, Zwetser, m.
Vauntful, adj. Pogchend , Zwetsend.
Vauntingly, adv. Verwaandellik, Snoevend.
Vauntmure s. Voormuur,, Vilsche muur,
an., zie Vanmure.
Vavasour, s. weleer, Achterleenman, m.
Vaward, s. veroud., Voorste gedeelte, o.
Veal, s. weleer, Ka/f.* thans, Kalfsvleesch, o.
Veck, S. CHAUCER, Oude vrouw, Best, yr.
Vection, s. Vieren, n.
Vectitation, s. , zie Vection.
Vector, s. in de sterrek., iffstandslinie
van het middelpunt eerier planeet tot
het middelpunt der ster, om Welke zij
doopt , of van dat brandpunt der boon,
woar zich de ster bev ,ndt , v,.
Vecture , s. BACON, Voertuig, o.
Veda, s. een van de vier heilige boeken
der Braminen , Veda, vs.
Vedette, s. Ruiterwacht ter verkenniug,
Vedette, vs.
to Veer, v. n. Draaajen, Omloopen.*
v. a. Los laten Vieren, Bot geven.*—,
Veranderen, Doen veranderen; I. ) to
- ABOUT, Voor den wind omloopen ; 2.)
tO - ALOFT,
; 3.) tO -- OUT
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VEER
the'cable, Touw stakes; to - OUT all
sail , Mlle zei/en blizetten.
Veerable, adj. t687 , Veranderilik.
Veering s. Verandel en , 0.
Vegetability, S. BROWN , Groei (der planten), m.
Vegetable , s. al wat gruelling zondetgcwaarwording lice ft, Plant, vr., Plantgewas. * -1j. Tat de planten behoc.
code. * — , Plantaardig.
V,,;etal, adj. & s. veroua., zie Vegetable.
to Vegetate, V. n. Groefien (zunder ge.
waarwording),Vegeteren.*--, Een plantenleven Leiden , m.
Vegetation, s. Gruel der planters, Plantenleven o. , Plantengroei , m.
Vegetative, adj. Groeij ,ndzonder gewaarwording. *
Den voei der planter'
voorthrengende.
Vege r ativeness, s. Gruel voortbt engende
hoedanigheid, vr.
Vegete, adj. SOUTH, Levenclig , Sterk.
Vegetie, adj. DRYDEN, Plantaa, dig.
s. Plantgewas, o.
Vevet,-animal, adj. weleer, Vegeto. ani111 alisch.
Hevigchemence s. Geweld , o. *
held , yr.
Vehemency, s., zie het nicer gebruikeilike Vehemence.
Vehement , adj. (Vehemently, adv )
Geweldig, Krachtig. * 9 Hcvig ,
rig , Vurig.
Vehicle, s. Voertuig , o. * , in de geneesk., datgene , waarthede men de wezenitlke geneesmieldelen inneemt „Gelei, Geleimiddel ,o.
*
der ,
Vetecled, adj. Met lets genamen.
Vehicular, adj. Tut cen voertuig behoorende.
to Veil, v. a. 117et eenen sfuljer bedekken. 4'
, Bedekken , Bekleeden. * ,
V4; Bergen, Verhelen.
Veit, s. Sluijer (veer het gezigt). *
Dckmantel , m.
Vein, s. Ader, Bloedader. * —, Holte.
* — , Nei, Ader (in eene
Gunstrg
ging , y r. Aanlcg ,
Luiw, Geoogenblik ,
en o.
Ne-ging, Geneigdheid.
aardkeid. *
Ader (in flout,
Iked,n7gaeld.*
yr.
warmer,
Veined, adj. Vol aderen. * —, Geaderd,
Gestreept.
y e , ny , adj. Vele aderen bevattende,
_elder ig.

17;11
Veliferous, adj. Zei:en voerend, Van zei.
len vocrzie
s. Schermutseling , yr.
s. iVihen , o.
Velle, , s. veroud. , zie Velvet.
to Veliicate , V. a. Kni,4t, en, Plukken ,
Tt ekken ,
Vellication, S. Knijpen , o.
Vellum , s. Perkament , 0. * — , nit Vellum-paper.
Vellum-lace, s. zekere knot.
, Velijnpaper,, o.
Vellum -4imper, s. Ve
Vellute, s. ,;erc,Lid. , zie 'Velvet.
Velocity, s. r4heid ,
Velure, S. SHAKSP., Ral,eet, a.
, adj. FluVelvet, s. Fiuweel , o. *
Zacht, Flmveelen, Fluweelen. *
wee1.3chtig.
to Velvet, v. a. PEACHAM Fluweel.
fi..wee; verwen.
achtig makes.* —,
Velvet - ant, s. soort van bid'.
Velvet - black, s. Ivoorzw q rt , o.
Velvet - duck, s. Fluweelcend , yr.
Velveted, adj. Fluweelachtig.
Velveteen, s. Katoeni:uweJ , 0.
Velver-ficwer, s. Flnweelbloen , yr.
Flaweri,t, bczetsel
Velvet - guards, s.
o.*—, Lieden , welke fluweeien beze tels
meery.
of, latrine kleederen drages,
eene ,^lant , Glut; eel!, lad, 0.
wcel.
Velvet - maker, s. Fluweelve, her ,
wever,, on.

Velvet lose, s. Fluwedroos . yr.
Velvc t-tunner , s. Finweeihocntje , o.
,
Velvet-stamper, s.
, CcVenal, adj. Veil, Vet koop l' aat .*
Prostitute.
winttchtig. *--, zie
Venal, adj. , z ie Veinous.
Venality, s. Veilheid. *—, Winzdch , , vr,
Venary, adj. Betrekkeliik de j,gt.
Venatic, Venatical 2 add,. In de 1,gt
uikelilk.
Venation, s. Jagen , o., jragt , vr.
en.
to Vend, v. a. Verkoo ,:en ,
Vendee , s. Kooper. Pcrsuon , aan Wien
lets verkocht won't, tn.
Vender, s. Verkooper,, m.
Vendibility, s. , zie Vendiblenesq
Vendible, adj. Ver!coopbaar,, Te verkoopen.
Verkoopbaarheid, yr.
Vendibleness,
Vendibly, adv Op eene verkoopbat e
Venditation, s. B. JOHNSON, Llitkramen,
o., Pralende vertooning, yr.
Vendition, s Verkonping , yr.
Vendor, s. in tegeastell. van Vendee,
boozer, m

VENE
to Veneer, v. a. Inleggen (gewoon hoe;
met beter), Opleggen.
Veneer , s. Hone om op of in to leggcn, o.
Veneering , s. Inleggen , Opleggen , o.
Venefice ;. Vergiftiging, yr.
Vencficial , adj. BROWN, Vergiftigend.
— , Betoovet end.
Veneficiously, v.v. Door vergtftiging of
betoovering.
Venemous, adj. verond., zie Venomous.
to Venenate, v. a, Per gi rtigen.
Venenate, adj. WOODWA RD , Vergifligd.
Venenation, s. Vergiftiging, vr.
Vetgift, 0.
Venene, adj. HARVEY, zie Poisonous.
Venenose, adj. RAY, zie Venene.
Venerable, adj. Lerbiedwaardig, Eerwaar dig, Vereerenswaardig.
Eerb iedwaardigVenerableness ,
s.
held , yr.
Venerably, adv., zie Venerable.
to Venerate, v. a. Vereeren.
Veneration , s. Vereering , vr. , Lerbled ,
Venerator, s. Vet eerder,
Venereal, adj. Van Pettis. * — ,bij oude
scheik.„ Keperen. * , than,- , Van Vey es, Bets ekketijk de lielde. * —, in de
geneesk. Vane lek. * , Treilastig.
V ererean , Venereous, adj. second., zie
Venereal.
Venerous, adj. veroud., zie Venereal.
Venery, s. lagtrermaak, o.
Vettery , s. Tfiellust , m., Mingenot, o.
yr.
Venesection , s.
Venew,, s., zie Veney.
Veney, s. SHAKSP. , in het scherrnen
Uitl al , tn.
to Venge, v. a. Wreken, Streitcm
Vengeable , adj. CPENSER , Wra,:kzuchtig.
to
Vengeance, s. [freak, Sera f,
Take — OF, Zich wi eken aan; 7,Vitat a--,
WeJ drommel ! ; With a — , Met geweld ; With a — to you ! , Dc duivel
hale u!
Vengeful, adj. Wraaksziehtig, Wraakgiet ig.
Vengement , s. SPENSER, zie Avengement.
Venger, S. SPENSER, Tricker, tn.
Veniable, adj. veroud., zie Venial.
Venial, adj. Vergefelijk, Vei schuonifik ,
Ligt, Gering.
Venialness, s.Vergefelijkheid, Verschoonlijkheid, vr.
Trildbraad. * —, inVenison, s.
zond. Hertevleesch, Reevieesch, o.
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VENO
Venom, s. Vergif; fig. Venijn , o., Zwadder , un.
to Venom, v. a. weinig gebruik., Ver.
giftigen.
Venomous, adj.(Venomously, adv.)Vergiftig. * Boosaatelig, Gyrig , VenUnig.
Venomousness, s. Gifligheid. — , BOOaardigheid, Fenijnigheid, yr.
Venous, adj. Behoorende tot of Bevat in
de aderen,ilder... —, in de plantk.,
Geaderd.
Vent, s. Opening. *— , Verschijning,
y r.; to Take —, Bekend worden. *—,
Uitbreking, Loslating , Lucia, vr.; to
LuchiGive —, Lucht geven. *
Laatgat, o.
gat. *
Vent, s. Verkooping, yr.
to Vent, v. a. Uitlaten. *—, Lucht geUiten , Ver.
yen aan, Lo,laten. *
melden, 0,;enbaren.* Uitlaten ; I.)
to - F10111, Uitlaten nit; e.) fie vented
his anger UPON me for having informed
his master of his idleness , Hij
zijn' toorn tegen nifj, sundae ik zürf
wester von z//ne lutheid onderrigt
hod. * —, v. n. SPENSER, Snuiven.
E0 Vent, v.
Verkoopen.
Ventage, s. SHAKSP. (Klein) gat (als
in eene fluit), o.
Ventail, s Opening (van den helm voor
den mond), vr., Mondgat , o.
Ventanna , s. Spaanschwoord , DRYDEN ,
Venster, o.
Venter, s in de ontleedk.,
hijz.
in het hoofd, de borst, en den onderbuik.
yr.
* — , Baarmoeder *
Venter, s. BARROW, Verbreider (eener
enz. ),
Ventithict , s. Windgang , m., Windp ep 7 yr.
to Ventilate, v. a, Luchten. *—, W;iunen. * °tide schrijvers, Outlet-zocken.
Ventilation, s. [-fanning. *—, frisscliing vr. *— , verouderd of weinig
gebruik. , Onderzoek , 0.Ventilator, s. zeker werktuig, hetwelk
zoodanig is ingerigt , dot het versche
litchi- in een vert-ek brengt, en er do
bedoivene uitvoert, Ventilator, m.
Ventosity, s. BACON , Windigheid ,
Ventral , adj. Den buik betreffende ,
Ventricle, s. elke Nolte in een dierlf'k
ligeha
, beiz. Nolte van het hart,
Har:kamer.
, 3.1aag. , yr.
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Ventricous , adj. in de plantk.,Uitgczet,
Buikig.
Ventriculous , adj. Een weinig uitgezet,
Eenigszins buikig.
Ventriloquicm , s. Buikspraak, yr., Buikspreken , o.
Ventriloquist, s. Buikspreker, m.
Ventriloquous , adj. Van het buikspreken,
Buiksps ekend.
Ventriloquy , s. Buikspraak , y r. , zie het
meer gebruikeliike Ventriloquism.
Venture, s. Gewaagde onderneming, vr.,
Geval , Toeval. * —,
Waagspel. *
Hetgene gewaagd wordt, o. , Kane, yr.;
At a —, Op goed geluk ; to Put a thing
to a —, Jets op goed geluk wager; to
Run the —, Het wages; to Have no
ye,
te
hebben, Er niets
bij te wagen he,51,en.
to Venture , v. n. Het wagen, Zich onderstaan , Zich vcr,touten ; I.) tO - AT,
ON , Wager; , ondernemen, Zich met .. .
inlaten; 2.) tO - OUT , Zich naar
ten wagen; 3.) to — TO, Het wagen to;
4.) tO -UPON, zie to Venture AT. * -,
V. a. Wagen, Op het spel zetten ; prow.
Nothing — , noising, ire niet waagt ,
die niet wint. — ten onregte , zelfs
b17 ADDISON , Ver trouwen , Vertrcuwen
stellen in, op.
Venturer, s. Die waagt,Waaghals ,
Venturescune l, adj. (Venturesomely, adv.)
Stout, Wagend, O'sverschrokken, Vermetel , Koen, Onversaagd.
Venturing, s.
Waagspel, o.
Ven . nrous
acj. Venturously, adv. ),
zie Venturesome.
Venturousness, s. Stoutheid , Vermetelheld, vr.
Venue, s. Naburige plaats , van wllar
de gezworenen moeten genomen worden,
Venue , s,, zie Veney, Venew. (yr.
Venus, s. bij vroegere scheikundigen , Koper, o. * —, in de sterrek., Venus,
Avondster,, yr.
Venus's-basin, s.eene plant,Venusgordel,m.
Venus's-comb, s. eene plant, Naaldker-el , yr.
Venus's-hair, s.eeneplant,Vronwenhaar, o.
Venus's-lookingglas , s. eene plant, Vrouwenspiegei, 712 ( nave l , m.
Venus's-navelwort, s. eene plant, VenusVbenust, adj. WATERHOUSE, 1663, Schoon.
Veracious, adj. Waarachtig , Geloof
waardig.
Veracity , s. Waarachti gbeid,Geloofwaarti igheid. *— , Waarhtid , vr.

VERA.
Veranda , s. soort van open galeri I, Veranda , yr.
Veratra , s. soort van longzout , dat
nieskruid, enz. verkregen wordt.
Veratrum, s. Nieskrti id, o., zie Hellebore,
Verb , s. in de spraaa. ,Werkwoord.*—,
veroud. , Woord , o.
Verbal, adj. Illondelijk , Mondeling.*—,
Enkel nit woorden bestaande. * ,
froordenrijk. * – Woordelijk , Woord
voor woord.* Letterlijk, Zeer naauwkeurig. * —, in de spraakk. , Van ten
werkwoord afteleid.
Verbosity, s. BROWN , Bloote woorden,
o. meerv., Woordelijkheid , yr.
to Verbalize, v. a. In een werkwoord
veranderen, Tot eels werkwoord yormen,
Ells een we, kwoord gebruiken.
mfr.
Verheration , s. Shan , o. , Slagen,
Verbiage, s. Woordenpraal, Wootdenkraam, yr.
Verbose, adj. Woorden,ijk.
Verbosity, s.Woordenr11kheid, vr.
Verdancy, s. Groenheid , yr.
Verdant, adj. Groen.
Verb-antique , s. Groene korst op mite
koperen penningen, vr.
Verbegris , s. Kopergroen, o.
V erderer , s. Houtvester,
Verdict, s. Llitspraak (der gezworenen),
vr. *
Vonnis, Oordeel, o.
Verditer, s. Aardgroen „ o.
Verditure , s., zie het weer gebrulkelke
Verditer.
Verdure,
Groen , 0.
Verdurous , adj. Groen , Piet groen
bedekt.
Verecund, adj. Bescheidcn, Schaamach:ig.
Verecundity,, s. Besche . denheid , yr.
Verec'indious , adj. , zie het meer gebruikelijke Verecund.
Verge , s. Staf, m., Roede, y r. (als een
teeken van gezag).*— , weleer , Revsgebied (van een hof), o.
to Verge , v. n. Neigen , Overhellen. a—,
Overgaan; to — TO, a.)OverLeilen tot;
b.) Overgaan tot.
Verge, s. Rand, Kant , m.
Verger, s. Stafdrager,,
Veridical, adj. Be waarheicl zeggende ,
Waarachtig, Waarheid bevatt end.
Verifiable , adj. Bewijsbaar,Dat bewaarheld kan worden.
Verification, s. BOYLE, .Bekrachtiging,
y r. , Bewijs , o.
Verifier, s. Bekrachtiger, Die bewaarheidt , m.

VERI
to Verify, v. a. Bekrachtigen, Bewijzen, Verzekerer,, Bewaarheiden.
, In waarheid. *—,
Verily , adv,
Volkomen , Ten vale.
Verisimilar, adj. WaarschijnitP.
Verisimilitude, s.Waarsclajnifikheid,
Verisimili:y,, s. buiten gOruik, zie Verisimilitude.
Verisimilous, adj. weinig gebruik., zie
Verisimilar.
Veritable, adj. (Veritably, adv.) Waar,
Echt Onvervalscht, Zuiver, Obrtgt.
Zedel
waarVerity, s. Waarheid. *
held, yr.
Verjuice, s. Wilde-appelazijn, tn. *
Verjuis, o.
Vermeil, s. zie Vermil.
Vermeology, s. Natuurliike historic der
wormen, yr.
Vermicelli , s. zeker Italiaansch deeg ,
om in soep to doers, Vermicelli, "r.
Vermicular, adj. Wormvormig, Worms.
wilze.
to Vermjculate, v. a. In!e6gen Ingelegd
werk maken, Wormvormig inleggen.
Vermiculation, s. Wormswijze beweging,
Inleggen, o.
yr. *
Vermicide, s. Wormpfe o.
Vermicultous, adj. Vol wormen. *—,Gelijk wormen, Wormvormig.
Vermiform, adj. Wormvormig.
Vermifuge s. Middel tegen de wormen,
Wortnmiddel, o.
Vermil, s., zie Vermily.
Vermilion, s. weleer, zie Cochineal. *—,
thans, Vermiljoen, o. , Elke schoone roode kleur, yr.
to Vermilion, v. a. Vermiljoenkleurig
verwen, Rood verwen
Vermily, s. veroud. ,zie Vermilion. ,
Vermin, s. Ongedierte, Schadelijk gedierte. * Gespuis o. Het words
zelden ale een enkelv. gebruikt, hoewel
het nooit den vorm des meervouds aan?teems.
to Verminate, v. n. Ongedierte voortbrengen.
Vermination , s. Voortbrengen van sagedierte , o. *—,Worrnswifze beweging der
ingewanden, yr.
Verminous, adj. HARVEY Tot het voortbrengen van ongedierte geneigd.
Vermiparous , adj. Ongedierte verwekkend.
Vermivorous, adj. Van worms,: levende
Op wormen azende.
ENG. A. DUTCH,DICT.
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Vernacular, adj. Inlandsch , Inheetnceh ;
— tongue, 111,udertaal, yr.; — idiom,
Landtaal, yr.
Vernacalous, adj. veroud., zie Vernacular. * , B. JorvoN, zie Petulant,
Saucy.
Vernal, adj. Van de lente; — rose , Lenteroos , yr.
Vern Mt Is adj. MILTON, Bloeijend als in
flc,wer, Lentebloem.
de lente;
to Vernate , v. n. Weder jong wooden,
Vcrjongen.
Vecnation , s. in de plantk. , Knoppen ,
o., zie Foliation.
Vernier, s. in de sterrek., zeker werktuig om de grader
to deelen.
Vernility, s. Sla6fch gedrag, o., Krui•
peril', yr.
Veronica, s. geslacht van planten, zie
Speed well.
Versability, Versableness, s. Buigzaamheld , yr.
Venable, adj. veroud., Buigzaam.
Versableness, s. , zie Versability.
Versal , adj. a cant contraction of Universal, Geheel.
Versat i le, adj. Draaibaar. *— , Veranderliik.
Versatileness, s., zie het meer gebruikelijke Versatility.
Versatility, s. Veranderlijkheid, yr.
Podzif, vr. *—,
Verse, s. Vers, o. *
Dichtstuk , o.
to Verse, v. a. SHAKSP., In verzen brengen , Bezingen.
Versed, adj. Bedreven ; to Be — IN,
Bedreven, Ervaren of Doorkneed zijn in.
Verseman,s. in den boert. stij ,Dichter,m
Versicle, s. Versje, ot
Versicolour,, Versicoloured , adj. Veelkleurig , Bont.
Versification, s. Verzenmaken, o. *
Versbouw,, rn.
Versificator,, s. DRYDEN, Verzenmaker.
Rtimelaar, m.
*
Versifier, s. Verzenmaker. *
, m., Dichtertje. o.
to Versiffy , v. n. Verzen maken. *
Berilmen , In diiht
a. Bezingen. *
brengen.
Version, s. Verandering. , Ves ts'
ling, Overzetting, Overbrenging, Vertolking , yr.
Verst , s. eene Russ. afitandsmaat, emstreeks het zesde van eon Duitsche rnip
Worst,
63
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Vert , s. al , vat in een Bosch groen loof Vesicle , s. Blaar , Yr., Blaartje ,
draagt , ert waarin zich een hert kan Blaasfe, o.
verschuilen , Groen , Kreupelbosch, o. Vesicular , adj. Van blaren, Vol blaren.
* —, Hol , Vol openingen.
* —, in de Ivapenk., Groene kleur,,
Vesper,,s. ilyond,ter,, yr. * — Avond, tn.
Groen, o.
Vespers
, s. pl. hi," R. C., Avonddienst ,
Vertebra , s. (pl. Vertebrae ,) Wervel—, Siciliaanbeen, o. Aanm. In plants van het enkelv. Vesper , yr. ;
Vertebra , bezigt men over het algemeen sche vesper, yr.
Vespertine , adj. Dee in den avond pleats
het Fransche Vertebre.
heeft ; — hour, Avonduur, o.
Vertebrae , s. pl. , zie Vertebra.
Vertebral, adj. Betrekkeliik de wervel- Vessel, s. Vat, o. , Pot , m. * — , in het
,Schip, Vaarbeenderen , Wervelbeen . . . * — , Met dierlijk ligchaam , Vat.
s. Dier met wer- Haig, 0.
wervelbeenderen. *
BACON
Vaten
, In een
to
Vessel,
v.
a.
velbeessderen, 0.
Vertebre, s. Wervelbeen , 0., zie Vertebra. vat of pot doen.
Vessets , s. snort van stof, dat in Suffolk
Vertex , s. Krnin (van het hoofd). *
Kruin , y r. , Top, m. * —, in de seer- gemaakt wordt.
Vessiceon , s. bil paarden , Gal , y r. ,
rek. , Kruinpunt Toppunt , o.
Regt Gallen, vr. meerv., zie
Vertical, adj. In hot toppunt. *
Vest , s. Opperkleed, Gewaad. * — ,
op en Hier, Loodregt.
Verticality , s. BROWN , Het zifn in het Buis, o.
to
Vest , v. a. Kleeden. " —, Ira het betoppunt , o.
Vertically, adv. Reg: op en neér, Loodregt. zit stellen , B ekleeden ; I. ) to - its ,
Verticalness, s. Loodregte stand, m. het bezit stellen van; It was vested IN
Verticil , s. Staat eerier plant , die hare him , Het was in hem gevestigd, Lk/ Iva,
bloemen met kleine blaadjes afgewisseld er mede bekleed ; ) tO - WITH , Bekleeden met. * —, v. n. als : The estate
heeft , m.
Verticillate , adj. in de plantk. , Wervel- vests IN'h i m , Iletgoed is in zijn bezit.
Zuivormig, De bloemen met kleine blaadjes Vestal , s. Vestaalsche maagd. *
vere maagd , y r. * —, adj. Zuiver,, 71.
afgewisseld hebbende.
Verticity , s. Omdraaifing. * — ,Omwen . bevlekt, Kuisch.
Vested , adj. , zie Invested, Fixed.
teling , yr.
Vestibule, s. Voorhuis , Voorportaal, ParVerticle , s. 1653
, Spil, y r.
Vertiginous , adj. Omdraaliend."—,Dui, taal, o.
to Vestiga:e , v. a. verond., zie to Trace.
zelig.
Vestige, s. Veetctae , m., Spoor, 0.
Vertiginousness, s.
Vestment, s. Kleeding, yr.
bestendigheid, yr.
Vestry , s. Ge:fkanier, Kleedkamer,
Vertigo , s. Duizeligheid , yr.
kristij. * , Vergaderivg l'3// bet kersVerucous , adj. Vol wratten, Wrattig.
pel of van den- kerkeraad, vr.
Vervain, s. efize p lant, Ifzetkrnid, a.
Vestry-board, s. Kerkera , in.
Vervain-mallow, s. Siegmartskruid , 0.
Vestry-clerk, s. Kerspel,chr2:2ver , SeersVerveles, zie Varvels.
saris van den Lrkertzad, in.
Vervine, zie Vervain. ,
Very, adj. Waar,, Trezenli:;k. —, In Vestry-man, s. Lid van den kerkeraad, o.,
.
een' hoogen grand gewoonlsik van sled; te Kerkineester,, Kerkvoegd
eigcnschaf,pen,Aarts.* — ern eenen 22;2- Vestry-room, s. Con:istorieke!mer,, yr.
Kleeding, yr.
drink 4 an te duiden : The — bottom , De Vesture , s. Kleed , o. *
Zelfde; Vesuvian , adj. Van den Ve,vvius. * —,
bodem Zelfs de bodem. *
The man, De zelfde man. * —, adv. s. Witte granaat , set.
Zee, , In tenet; hoogen grand, Gros- Vetch , s. eerie plant, Wake, yr.
Vetch-grass, s. Lathyriss , yr.
.
se
t r, esicate , v. a. Trekpleisters leggen n!), Vetchling , s. erne plant , soort van
Spaansche vliegen leggen op. * , Net snikfre.
Vetchy,, adj. Vol wikken.
blaren bedekken.
Veteran, adj. Ervaren in den oorlcg ,
Vesication, s. Elarentrekken , a.
weleer, Ervnren (in het al
Vesicatory , s. Trekpleister,, Spaan , che Ovd. *
, a. Er vc ren man. *
vlieg , or.
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VIC%
VETE
inzond., Ervaren soldaat, Veteraan , Vicaraze , s, Plaats van eenen landpredikant of plautsvervanger,, yr.
Beproefil krijgsman ,
Vicarial , adj. Van eeriest vicar.
Veterinarian, s. BROWN, Veearts , m.
Veterinary, adj. Tot de vecarteenijkunde Vicariate , s. Plaatevervanging , yr.,
behoorende ; — arc, Ve,,,arbenijkunde, Vicariaat, o. * -, adj. Piaatevervanvr.; — school, Veeartsenüsclzool , yr.; gend.
Vicarious, adj. Afgevaardigd,Plaatever— surgeon , Vecarte ,
Veto, s. Verbod. * —, Regt om to ver- vangend.
Vicarious, adv. ills plaatevervanger,,
bieden , o.
de plants van een' ander.
to Vex , v. a. Ifwellen , Plagen.. * —
Storen , Ontrusten. Tei gen, Sar- Vicarship , s. Waal digheid van eenen Viren ; i.) to Be vexed AT, Zich ergei en car, (zie dit woord ,) yr.
, Font , y r. ,
over; a ) to Be vexed TO see, Zich er- Vice , s. Ondevgd. *
geren to moeten zien. * —, v. n. Zich Illissiag. * Gebrek.* —, in de ouile
allegorische
tooneelvoorstellingen
, Mkwellen.
Vexation , s.
*—
Onrust , gez e 1 vast den duivel , Ondengd, vr.;
Smart , Droefheid. *
Oorzaak van van lifer later: Ilanswoist , sic
droefheid. * —,
ge, nis , yr.
Vice , s. werktuig cm iets daarin vast
Vexatious, adj. (Vexatiousl y , adv.) to schroeven , Schroer, yr.; fig. Bereile,
o., Greep, vr.; If he come but withii,
Kwellend , Bedroevead. * -- , Ongerust,
my—, Indies hi slechts binnen mijn beBedroefd * , Lustig, Tergend.
reik komt, hsdien hit in mime handen
Vexatiousness, s. Lastigheid, vr.
Vexer, s. Kwelgeest Plager,, Plaag- komt.
to Vice, v. a. Trekken, Rukken,Slefen.
geese , m.
Vexil, s. Flag, Vaan , yr., Standaw-d, Vice , Lat. voorvotgc., dat plaatevervantn. * —, iaa de plantk., Bovenste bind ging aanduidt , Onder,, Ondergeschik;
Tweeds.
eener vlinderbloem, o.
Vexillary, a. Standaarddrager,, m. *—, Viceadmiral , s. Onderadmiraal , tn.
Viceammiralty, s. Onderadmirdalsc12ap, 0.
adj. Van een' standaard.
Viceagent , s. Plaatsvervanger,, m.
Vexillation, s. Vaandel ruiters , o.
V icectiamberlain , s. Plaatevery anger van
Vexingly, adv. Ei gerlijk.
Via, prep. Lange den weg van, Over.
den chamberlain ,
Vicechancellor,, s. Onderkanselier, tae.
Viaduct, a. Tusschenweg, vs.
Vicechancellorship , s. OvderkanselierVial, s. Fleschje , o.
to Vial , v. a. MILTON, In een fleschle schap , o.
Viceconsul, s. Onderconsul,Vicecon,u1,
sluiten,
. Viand,
Viced, adj. SnAksP., Ondeugden
Spits , yr.
Viary,, adj. fILTIIAM , Op weg year- de , Slecht , Bedorven.
Vicedoge, s. weleer,, Onderdoge,
vallende.
Viatic , adj. Tot eene reis behoorende, Vicegerency, a. Stadhorderschap , o.
'j.
Vicegerent , a. Stadhouder, P2
Reis...
Viaticum, s. Relsvoorraad, Reispenning, Ondeigeschikt , Plaatsverval:gent/.
*
ba' R. C.. Laatste avondmaal Viceiegate s. Onderlegaat
Vicenary , adj. Tot twin:ig beiri. ore: 1h.
dat eenen seervende mewl; wordt, o.
,
to Vibrate, v.
Zwenken , Zwaaijen. Vicepres i dent , s. 2weEt1,? yool
n. Zwaai- derpresident Vicepresident , u_.
Doen trillen. * —,
*
jest, schornmelen.
—, Ta illen ; to — Viceroy , s. Onderkoning ,
Viceroyalty, s. Ond et ko,ingschap ,
on one's ear, In iemands oor tr ilk:1.
Vibration, s. Zwaaijing , Schommeling. Viceroyship. s. Arbt van onderfron;,g, 5.
Naar/wk.-3i, ig* —, Trilling, yr.
Vicety,, s. B. JONSON
Vibraciuncle , s. Ligte trilling, y r.
held , Yr.
Vice versa, adv. Tervg,
Vibrative, adj. Schommelerd , Trillend.
Vicinage, a. Nabijheid, Nabnurschap,vr.
Vibratory, adj. Trillend. *
,
Vicinal
, adj. Naburig, Nabij.
veroorzakende.
Vicar, s. Landpredikant , Onderpredi- Vicine , adj. GLANVIL, zie Vicinal.
Vicinity ,s.Nabijheid.*
kant. * — , Piaatsverval.ger ,
et. S
vs.
Bni:rt ,
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Vicious, a ‘ lj. Bedorven, Slech4. •

Gebrekkig. *
Boos.

Ondeugena , Kwaad ,

Viciousness, s. Slechtheid. —, Gebrek-

kigheid,
OnbcVicissitude , s.
*
stendigheid, Veranderliikheid , vr.
Vicissitudinary, adj. ilfwisselend , Veranderlijk.
Vicontiel, adj. veroud., Den sheriff betreffende ; rents, Renten, Welke de
sheriff pachtte; — writs , Processen, die
voor den sheriff werden gevoerd.
Vicontiels, s. pl. Zaken ,welke den sheriff
toebehoorden , y r. meerv.
Victim , s. Oferdier. * Slagtoffer, o.
to Victimate , v. a. veroud., Ten offer
brengen, Offeren.
to Victimize, v. a. Het slagtoffer eerier
gewaagde onderneming waken.
Victor, s. Overwinnaar,,
Victoress, SPENSER, zie Victress.
Victorlous , adj. Overwinnend.
, De
overwinning aanbrengende. * , Overwinning voorspellerde.
Victoriously, adj. Zegepralend.
Victoriousness ,s. Overly innende hoedanigheld, yr.
Victory, s. Overwinning , Zege , vr.
Victress, s. SHAKSP., - Overwinnares , yr.
Victrice, s. B. JoHNsoN, Ovetwinnares , yr.
Victual, s. (pl. Victuals ,) Levensmiddelen, o. meerv. Aanm. In het hedend.
gebruik. komt alleen Victuals voor.
to Victual, v. a. Van levensmiddelen voorzien , Provianderen.
Victualler, s. Proviandmeester,, tn. *—,
Proviandschip , o. * — , Gaarkeukenbonder ,
Victuals, s. pl., zie Victual.
Videlicet, adv. Namel#1 , Te weten.
Aanm. Gewoonlifk words het Viz. geschreven. (gen.
Vidual , adj. veroud. , Den weduwstaat eito Vie, v. n. Wedifveren , Om den voorrang strfiden; -WITH one, Met iemand wedilveren. *
a. veroud.,
Overtreffen.
Vielle , s. Lier,, yr., zie Hurdygurdy.
Vi et arrris, adv. Door kracht van wapenen.
to View, v. a. Beschouwen. *
,
Zien.
View, s. Gezigt, o. • — Beschouwing,
y r. * &hip; , on. * , Vertooning,
yr. *—, Uitzigt , Vooruitzigt. *

VIEW
Doel , 0 ogmerk , o., Meening , vr.,Poornemen , Plan, a.
Viewer , s. Beschouwer,, on.
Viewing, s. Beschouwing, yr.
Viewless, adj. Onzigtbaar, Ongezien.
Vigesimal, adj. weinig gchr.,
Vigesimation , s. Het ter dsod bt engen van
iederen twintigsten persoon , o.
Vigil, s. Waken , o. *
Nachtdienst
de leloosters), vr.
— , Fasten
voor eenen heiligen dag). o.
Vigilance, Vigilancy,, s. Waken, o. 9—,
Wit kzaamheid.
Bewaking , yr.
Vigilant, adj. ( Vigilantly, ads.) Waakzaam, Oplettend.
Vignette, s. bij boekdrukk., Vignet , o.
Vigorous, adj. (Vigorously , adv.) Sterk,
Krach.ig , Levendig.
Vigorousuess , s. Sterkbeid , Krachtigheld, vr.
Vigour, s. Sterktc, Kracht. • —, Bekwaamheid, Sterkte y in geest. • — ,
Krachtdadigheid, yr., Nadruk,
Veld, zie Viled.
Vile, adj. Lang, Slecht, Gemeen. • —,
Boos, Slecht, Bedorven.
Viled, adj. veroud., zie Vile.
Vilely, adv., zie Vile.
Vileness, s. Laagheid,, Slechtheid, Gemeenheid. * — , Booshcid, Bedorvenheld, yr.
Vilification, s. 1653, Verlaging , Verne'
dering, yr.
Vilifier, s. Beschimper, Verachter, m.
to Vilify, v. a. Vernederen, Verachtelik
Verachten , Laken.
waken. *
Vility,, s. verond., zie Vileness.
to Vilipend, v. a. 1626, Met verachting
behandelen, Versmaden.
Vilipendency, s. Versmading , yr.
Vill , S. HALE, Dorp/e, Gehucht, o.
Villa, s. Landgoed, Buitengoed , o.
Village, s. Dorp, o.
Villager, s. Dorpeling , m. en vs., Dorpbewoner,, m.
Viilagery,, s. District van dorpen , Canton, o.
V i llain, s. Lijfeigene. *
Schurk , m.
Villainous, adj. Lang, Boss, Slecht, Bedorven. *
Ellend,g ,Onwaardig.9—,
adv. SHAKSP., zie Villainously.
Villainously, adv., zie Villainous.
Villainy, s. Laagheid , Bedorvenheid.9—,
Snoedheid, Schanddaad, yr.
to Villainize, v. a., zie to Vilify.
Villainousness, s.Laagheid.
, Onwaardigheid, yr.

ViLL
Villan, s. weleer, Bezitter van het ge-

ringste achterleen , Achterleenman, m.
Villanage, s. weleer, Geringe achte,rleen , o.
to Villanize, v. a. Vernederen.
Villanous, adj. weleer, Dienstbaar.
Villany, s., zie Villanage.
Villany, s. Laagheid ,Bedorvenheid.*—,
Schurkerij, Slechte daad , yr.
Villatic, adj. MILTON, Tot dorpen behoorende.
Villein, s. veroud., zie Villan.
Villenage, s., zie Villanage.
Villi , s. pl. in de ontleedk., Vezelen,
en. meerv. * —, in de plantk.,
heieraan boomen, o., Haren , o. meow.
Villons, adj. Wollig, Ruw, Ruig , Harig.
Viminal, adj. van boomen, Teen voortbrengende.
Vimineous, adj. Van tien of teen gemaakt.
Vinaceous, adj. Tot den wijnstok of de
druiven behoorende.
Vinc i ble, adj. Overwinnelijk.
Vincibleness, s. Oyerwinnelaheid , yr.
Vincture, s. Verbinding , y r., Verband,
o., Binding, yr.
Vindemial, adj. Tot tenon wijngaard of
den wijnoogst behoorende.
to Vindeminate , v. n. Wijn oogsten, Druiyen lezen.
Vindemination, s Druivenlezen, o., Wijnoogst , tn.
to Vindicate , v. a. Regtvaardigen,VerWreken. * —, Staande
ledigen. *
houden , Beweren. * , Verdedigen ,
Van beschuldigingen zuiveren; 1. ) to
— one FROM, Iemand beschueten tegen;
2.) — a thing ON one, Jets aan remand wreken ; 3 .) to — a thing TO one's
self, Poor zich aanspraak waken op.
Vindication, s. Verdediging , Regtvaardiging , yr.
Vindicator, s. Verdediger,,
WraakzuChtig.
Vindicative,
Vindicatory, adj. Wrekend , Straffend.
*
Verdedigend.
Vindictive, adj. Wraakzuchtig.
Vindictively, adv. Op eene wraakgierige
woize.
Vindictiveness, s. Wraakgierigheid , yr.
Vine, s. Wijnstok , Wiingaard , m.
Vinebranch, s. Wijngaardrank , yr.
V ' nebud, s. Oog van eon' wijnstok , o.
Vined, adj. Met wiingaardloof versierd.
Vinedresser, s. Wijngaardenier,
Vineearth, s. Bergpikaarde , o.
Vineflower, s. Wiingaardbloesern , tn.
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Vinefretter, s. Wiingaardworm , tn.
Vinegar, s. Wijnazijn , Azijn , m.
Vinegar-bottle, s. Azijnflesch, yr.
Vinegar-eel, s. Az(Indiertje, o.
Vinegar-man, s. Azijnbrouwer,, m.
Vinegar-plant, Vinegar-tree , s. Virginische sumak, yr.
Vinegrub, zie Vinefretter.
Vineknife , s. Snoeimes der wengaardeflier , Wengaardenierstres , o.
Vineleaf, s. Wiingaardblad , o. ; Vine•
leaves, pl. Wijngaardloof, o.
Vinepalm, s. Wiinpalm, en.
Vineprop, s. Wijngaardstaak , tn.
Venereaper, s. Druivenlezer,, m.
Vinery, s. Wijnstokplantsoen , o.
Vinewed, adj. veroud., Schimmelig.
Vineyard, s. Wijngaard, Wijnberg, m.
Vinny, adj., zie Vinewed. (schap, yr.
Vinolency, s. COCKERAM DronkenVinolent, adj. Aan den wi/n verslaafd.
Vinosity, s. Wijnachtigheid, yr.
Vinous, adj. Wijnachtig.
Vinowed, zie Vinny.
Vintage, s. Wijnoogst , tn.
Vintager, s. Wijniezer,, an.
Vintner, s. W/jnkooper. * —, Trijntapper, m.
Vintry, s. Wijnhuis, o. * —, 114Inkelder,, en.
Viol, s. oude zessnarige viool. *— ,
dicht. , Viool, yr.
Violable, adj. Schendpaar.
Violaceous, adj. Vioolblaauw.
Overto Violate, v. a Schenden. *
treden. * , Onteeren, Verkrachten.
Violation ,s. Schennis,Overtreding.*—,
Onteering, Verkrachting, yr.
Viola ror, s. Schender,, Overtreder. *—,
Onteerder,, Verkrachter,, an.
Violence, s. Kracht, yr., Geweld , o.
Onderdrukking.
Aanval , m. *
*
Geweld, o.
* — , Hevigheid,
Beleediging , Schending , Overtreding.
* , Onteering , Verkrachting , yr.
to Violence, v. a. veroud., Geweld elandoen.
Violent, adj. Krachtig , Geweldig. *—,
Otp tuimig , Hevig. — , Gewelddadig ,
Gedwongen.
to Violent , v. a. veroud., Met heftigheld voor den dag brengen. v. u.
veroud., Hevig worden.
Violently, adv. , zie Violent.
Violet, s. Viooltje , o., Viool, yr.
Violet-blue, adj. Vioolblaauw, Violet.
Violet-colour, s. Vioolblaauw , I islet ,o.
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VIOL
VIRG
Violet-marion , s. Woutalokje , o.
to Virginal , v. n. 0p zul/e eel; kitty/et'
spelen.
Violin, s. Viool yr.
Virginity, s. Illaagdom, Maagddont,*—,
Violina , s. een vegeto-alkali.
Maagdelijke staat , in.
Violist, s. Vioolspeler,, Violist , m.
Violoncello , s. Kleine basviool,hiolon- Virgo, s. in den dierenriem ,Maagd , yr.
cel, vr.
ViridiLy,, s. EVELYN, Groenheid , vr.
Virile , adj. Mannelijk.
Violono , s., zie Base-viol.
Viper, s. Adder ; fig. Adder, Slang, yr.; Virility , S. 1VIanbaarheid. * Manneto Nourish a viper in one's bosom, Eene laheid, y r. , Vermogen der voortteling , o.
adder in zcin' boezem kweeken.
Viperine, adj. Gellik eene adder, Van Virtu, s.Liefde voor de schoone kunsten, yr.
eene adder.
—, Smaak. in natourschoonheden
Viperous, adj. Adderachtig.
Virtual, adj. Krachtig , De kracht beViper's-bugloss, s. Aidergras, o.
zittende , om zekete werkingen voort to
Viper's-garlic , s. , zie Rocambole.
brengen; — heat , Warnitekracht, yr.
Virtuality, s. BROWN, Kracht, yr.
Viper's-grass , s. Slangewortel, m.
Viper's-head , s. een zeedier,, Slangen- I Virtually, adv. Wat de kracht betreft ,
kop , m.
1 In kracht of uitwerking.
Vipersnake , s. ridderslang, yr.
to Virtuate , v. a. HARVEY, Werkzaam
Viraginian , adj. MILTON , Onbeschaalisd. Viaken.
Virtue, s. Deugd. *—, Dengdelijkheid.
Virago, s. Heldin, Amazone.*
to sterke vrouw,, vr. ,
, Kt'acht. * , Heelenae ktacht
Rui- *
ter , us.
Werking. * Dappetheid. LittVire, s. COWER, Pajl (voor den cross- mantendheid , vr. e By — of . . . , Uit
!bow),
kracht van...„, Krachtens.
Virelay,, s. DRYDEN , zie Roundelay.
Virtueless, adj. RALEGH, Zonder deugd.
Virent , adj. BROWN, Green.
*
Krachteloos,
,
Virgate , adj. in de plantk., Roedevor- Virtuoso, s. (pl. Virtuosi , Virtuosos, )
?nig. *— , s. veroud. , Hoeve van 24 Virtuoos , Groot kunstenaar , rn.
acres, yr.
VirtUOSOShip S. SHAFTESBURY , NI/aVirge , s., zie Verge, Wand.
gingen van een virtuoos,
meov.
Virgin , s. vroow , die geen' man gekend Virtuous, adj. ( Virtuously, adv. ) Deogd.
heeft,Maagd.*—,geenemoeder,Maagd, zaam.
Kuisch. * — , Krachttg,
Jets- ongebroikts. *—, in de Goed werkend.
sterrek., teeken van den dierenricm
Virtuousness , s. Deogdzaamheid, vr.
Maagd ,
— , adj. Maagdelijk , Virulence, Virulency, s. KwaadaardigKuisch, Rein, Ongebruikt ,Otibe. held , Vergiftigheid Aanstekendheid.
werkt, Row; — cockle, Maagdekam,
* —, Bitterheid, Hevigheid, yr.
tn., Paketboot, vr. ; — cran t , .111,ug- Virulent, adj. ( Virulently, adv. ) Kw,addekrans (bij eene begrafenis), m. ;
aardig, Vergiftig. *
, Boosaa, dig,
—,arch
Zuivere g arde, vr. ; — gold,
Hevig, Bits, Bitter.
Zuiver good (in de miinen), o. ; — Vis , s. Kracht, vr.
honey, Maagdehonig, ns.; — knight
Visage, s. Gelaat, o.
Ridder,, Wiens degen nog maagd ,m.; Visaged, adj. Den aangezigt of gelaat
— knot , Maageldom , m. ; — land , hekbende.
Nieuw land, o.; — lead, Zuiver lood , Vis-a-vis, s.
waarin twee tersoo. ;— mercury, Zuiver kwikzilver,,o.i nen met het aangezigt naar elkandet ge— metal, Zuiver of Gedegen meta& o.;
keerd zitten 'mitten ,
, yr.
— mould, Zuivere teelaarde , yr.; — Viscera , s. pl. Ingewanden , o. merry.,
oil , Maagdeolie , y r. ; — parchment, Darmen, tn. nicety.
FtYnste perkament 0.; — silver , Zui- Visceral,adj Van de ingewanden,Ingewat,,
ver of Gedegen zilver, o. ; — wax , .„*--,bich. REYNOLDS,Teeder,Gevoclig.
Maagdewas , o.
to Viscerate , v. a. Ontwel. en, zie to
0 Virgin, v. n. SHAKSP. Zich als eene Eviscerate.
matigd voordoen.
Viscid, adj. Kleverig.
Virginal , adj. Maagdelijk. *
s. Vir- ViscidIty,, s. Kleverigheid, y r. *
, Kidsginals, p1. Soort van klavier.
verige , o.

vJsc
V i scosity 5 S. _ARBUTHN ,. T zie Viscidity,
Viscount , s. Burggraaf, tit
Viscountess, s. Burggravin, yr.
Viscountship, Viscounty , s. Brerggraer
schap, o.,B urggrafelijke waardighetd,vr.
Viscous , adj. , zie Viscid.
Viscus , s. (pl. Viscera ,) zie Viscera.
Viscus , s. Lat. woord Vogelkitn, y r. en o.
Visibility, s. Zigtbaarheid
yr.
Visible adj. Zigtbaar. * Duidelijk ,
Oogschijnlijk. * —, S. BACON, Zigtbaar
voorwerp of ding, o.
Visibleness, s. Zigthaarbeid, yr.
Visibly, adv. , zie
, adj.
Visigoth, S. Visigotlz, h7estgoth , en.
Vision , s. Gezigt, Verniogen des gezigts,
0. * —, Dead van zien. *
Versaiffning , y r. , Spook, o. * , Droom, tn.
Visional, adj. Tot een droomgez,gt of y erschijning behoorende.
Visionary , adj. Droomgezigten meenende
te zien , Van droomgezigten geplaagd ,
Ingebeeld. * —, Denkbeeidig , Her,ensenimmig. * s. Droomer, Dweeper,
Geestenziener,, 712
Visionist , s. Geestenziener,, Gee4drii'ver,
m., zie het meer gebruikellike Visionary.
to Visit, v. a. Gaan zien, Bezoeken.
* —, in bijbeltaal , Bezoeken ; to WITH , Bezoeken met. * — ,Bezigtigen.
* — , Visiteren , Doorzoeken.* —, v, n.
Bezoeken afleggen.
Visit, s. Bezoek, a. , Visite, yr.
Visitable, adj. Bezoekbaar. *
, Visiteerbaar.
Visitant, s. Bezoeker,, m.
Visitation, s. Bezoek, o. *
Bezigtiging. * , Visitatie.
Bezoeking
(met jets kraads), yr.
Visitatorial,adj.Betrekkaa eenevisitatie.
Visiting, adj. Gelast of Geregtigd tot visitatie *
, s. Bezoeken, o. *
sitatie, yr.
Visitor, s. Bezoeker. * Visitator,,Onderzoeker, Regter,, die de geschillen van
een genootschap in orde brengt,
Visive , adj. Gevormd in het zien, Die.
soende om te zien ; faculty, Vermogen om te zien, o.
Visne , s. , zie Venue.
Visnorny , s. SPENSER , verbasterd van
Physiognomy , Gezigt, Gelaat, o.
Visor, s. aan een' helm, Vizier. * —,
Masker, Moncaangezigt, o.
Visored, adj. MILTON, Vermomd , Gemaskerd.

trl

VIST
V,sta , s. Gez;qt,Ve,schiet , 0. *--,Wande.
ling tusschen twee r.yen finomen, Laan,yr.
Visual , adj. Tot het zien clgezigt behoorende; — nerve , Gezigtszennw, yr. Vital , adj. Het leven bevorderend. *
Leven bevattend of geyend ;
spit-its ,
Levensgeesten ,
meerv.* , Levend.
*—, frezenlijk , Voornaain, te; zie Vitals.
Vital ity, s. Lerengeveride irecht , yr.
Vitally, adv. Op eerie leven gerende
Vitals, s. pl. deelen van het ligchaan ,
-waarin het leven voornamelk bestaat
Levensdeciens , o. meerv.
Vitellary,, s. BROWN, Scheiding tusschen
het wit en den defer van een ei, yr.
to Vitiate, v. a. Bederyen.
Vitiation , 8.
, vi-.
to , v. n. I-Iumna As, in re,T.ten of voor eerie regcbank , Lastenen
Schelden , Twisten.
Vitiliti 2;ation , s. Haarklovere:f , y r. , zie
Cavillation.
Vitiostry, s. Souy-ru , Verdorvenhei d , yr.
Vitreo-elcctric , adj. De electriciteit
vattende , welke door glas words verwekt,
Vitreo-electrisch.
Vitreous, adj. Glazen. *
, Glasachtiz?..
*
Door glee aangebragt ;
electr) city , Positive electriciteit, yr.
Vitreousness , s. Glasachtigheid, yr.
Vitrescence , s. Geschiktheid om in glas
te woe-deco veranderd.
Vitrescent , adj. Geschikt om in glas cc
veranderen.
Vitrescible , adj. In glas kunnende yeranderd warden.
Vitrifaction, s. Verandering in glas, yr.
Vitrifiable , adj. Kunnentle tot glas geaak t worden.
Vitrificable , adj. verond., zie Vitrifiable.
to Vitrificate , v. a. BACON, In gins veranderen.
Vitrification, s. veroud., zie Vitrifaction.
Vitriform , adj. Glasyormig.
to Vitrify, v. a. & v. n.In glas veranderen.
Vitriol ,
Pitriooi , 0.
to Vitriolate , v. a. In y itrioolzuur yeranderen.
Vitriolic, adj. Vitrioolachti g ; —
Vitrimizacir.
to Vitriolize , v. a. , zie to Vitriolv-e.
Vitriolous , adj. veroud. , zie Vitriolic.
Vitulitie , adj. Van eels kalf, Tot een
kalf behoorende, Kalfs..
Vituperable , adj. Berispellik.
to Vituperate, v. a. Bvispen , Gispen,
Hekelen.
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Vituperation, s. Berisping ,Gispirg, yr.
Vituperative, adj. Berisi.end ,11s/ /end.
Vivacious, adj. bErn
Lang ievena.
Leven'lig ,
*
Vivaciousness, Vivacity, s. Lawleyentiheld ; fig. Proliikheid , Lfrvt nd:gt. eid 5 1....
Vivary,, s. Diergaardc, Vatande, yr.
Vilver,, us.
*
Vive, adj. BACON Levendig.
Vively,, adv. JoNsoN , Levendig.
Vivency , s. Ondethouding des livens
Vives, s. pl. zekere paardenziekte, waarbij de klieren aan de keel opzwellen,
Klierziekte, yr.
Vivid, adj. (Vividly, adv.) Levendig.
Vividness, s. Levendigheid, yr.
Vivific, Vivifical, adj. Leven gevend.
to Vivificate , v. a. MORE, Levend maken. *
Perlevendigen.
Vivification, s. Levendmaking , yr.
Vivicative, adj. Levendmakend.
to Vivify, v. a. Levend maken, Leven
geven aan.
Viviparous, adj. in de natuurl. hist., van
dieren , Le-iende jongen barende,
Vixen, s. in de nat. hist. en bit. jagers,
,Jung van den vos, o., Jonge vos, m.;
fig. flelleveeg , Feeks , Heks , y r., Vel,
o. *—, weleer,
, Leyenmaker , Schreeuwsmoel, m.
Vixenly,, adj. BARROW, Feeksig, Twistziek , Boos , Ondeugend.
Viz. , adv. y erkort. van het Latin. Videlicet Narnelijk , Telveten, zie Videlicet.
Vizard, s. Masker, 0,, Mom , Griins,vr.
to Vizard, v. a. Maskeren.
Vizier, s. eerste minister aan het Turksche hof,, Vizier, vs.
Vocable , s. Wood , o.
Vocabulary, s. Wool denboek 5 a. * —,
Woordenliist. * —, Naamlifst , yr.
Vocal, adj. Eene stem hebbende. * ,
Door de stem uitgebragt, Pocaal.
Vocalist, s. Zanger,, m.
Vocality , s. Spraakvermogen. * — , Ver.megen, om door middcl van de stem nitgebragt te worden , o.
to Vocalize, v. a. Doen hooren, Tot een
geluid maken.
Vocally, adv. Met de stem, In woorden, Hoorbaar.
Vocation , s. Reaping. * — Dagvaarding, Citatie, yr. *
Beroep, o.
Vocative, adj. eels — case, of : * —, s.
Pocatiy uc, Vtjfde naamval (in tie Lat.
spr aakk.), Roeper, iv.
to Vocifei ate v. n. Schreet.wen.
,

VOCI
v. a. Uitschreeuwen Schreeuwen, Met
luider stemme vitspreken.
Vociferation., s. Ge , chreeuw, o.
Vocirercus, .3dj. Schreeuwerig , Schreeuwend.
Vogue , s. Node, y r., Loop, Zwang , tn.
Ge ui , o.
Voice , s, Sten, vr.
Spraak , y r. , Wborden o. meerv.
* —, in de spraakk., form (van een
werkwoord), tn.; The passive —, De
lijdende vorm , m.
to Voice , v. a. veroud., Verspreiden
Uitbrengen. * —,Stemmen,zie to Vote,
*— thans , Het geluid regelen van,
Stemmen, *—, v. n. veroud., Schreeuwen.
Voiced, adj. Eene stem hebbende.
Voiceless, adj. Zonder stem, Sprakeloos,
Sell , Zwijgend , Stom.
Openstaande,OnVoid, adj. Ledig *
el , Ben.
bezet , Vacant. * , Nietig ,
s. Leov , Zonder.
zelachtig;
yr.
dige ruimte,
to Void, v. a. Rvimen, Verlaten Ledigen , Ledig waken. * — , Lozen. * —,
Pernietigen Opheffen
v. n Zich ledigen , Zich ontlasten.
Voidable , adj. Vernietigbaar , Op te
By a sentence , Door een
heffen ;
y onnis te vernietigen.
Voidance, s. Ledtging. *— ,Ontlasting.
* — Ontzetting (van een kerkelijk
ambt), yr.
Voider, s. Die ledigt ,enz. ,zie to Void;
* —, weleer, Tafelmand , waarin het
op de tafel overgeblevene get/clan enweggebragt ward, y r. * , in de wapenk.,
Wapenschild eener y rouw, o.
Voiding, adj. Ontvangende wat weggeworpen words.
Voidness, s. Ledigheid. *—, Krachte•
IJdelheid , Nietigheid vr.
Voiture, s. Voet tuig, o., Wagen, tn.
euig, 0.
Volalkali , s., zie Volatile alkali.
Plug, VaarVolant adj. Vliegend.
dig , Rap.
Volatile, adj. Vliegend. * — , in de
scheik., Vlug, Ver yliegend. * —, Los,
Onbe3tendig. * , s. veroud. , Gevleugeld Bier, Vliegend dier,, o.
Volatileness , Volatility , s; in de scheik.,
Viugheid.- * Losheid, Onbestendigheid, yr.
Volatilization, s. in de scheik., Vlugmaking , yr.
to Volatilize, v. a. in de scheik., Plug
maken.

VOLC

VOLU
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Volcanic , adj. Door een' vuurspuwenden stuk, dat uit het hoofd gespeeld work,
0., Phantasie, yr.
berg voortgebragt, Vulcanisch.
, Volontair,
Volcano, s. Vuurspuwende berg, Vul- Volunteer , s.
* —, adj. Vrifwillig dienend.
kaan, m.
Vole, s. in sommige kaartspelen , Win- to Volunteer, v. n. Dienst nemen , In de
krijgsdienst treden , Vrifivillig dienen.
ning van alle trekken, Vole, yr.
*- V. a. Vrifivillig op zich ;amen of
Volens-nolens , adv. Tegen wil en dank.
7
Volery, s. LOCKE , Plug; vogelen. * —7 aanbieden.
Voluptuary, s. Wellusteling, VenusridVogelkooi , Vlugt , Voliêre yr.
Volttation , s. Vliegen, Vermogen om to der,, m.
Voluptuous, adj. (Voluptuously, adv.)
vliegen, o.
Wellustig.
o.
Volition, s.
Volitive, adj. Eenen wil hebbende, Het Voluptuousness, s. Wellust, tn., Wellustigheid , yr.
vermogen hebbende om to willen.
vr.
Volley, s. menigte van schoten, Salvo, Volutation , s.
o. * —, Losbarsting , yr.; A — of words, Volute, s. in de bouwk., Krul, (aanhet
Een stroom of vloed van woorden ; A — dekstuk eener zuil van de Jonische, Corinthische en zamengetelde orde 5 ) yr.
of oaths, Eene menigte vloeken.
to Volley, v. a. & n.iffschieten, Loosen. Volution, s. Spiraalvormige omloop, on.
Vomica , s. Verzwering in de long yr.
Gelost , Afgeschoten.
Vollied ,
Volt, s. in de rijsch. enz. , Volte, yr. *—, adj., als Nux —, Brooknoot 7 yr.
Volta, s. (pl. Volze ,) in de toonk. , to Vomit, v. n. Overgeven', Braken.*—,
v. a. Overgeven * Otwerpen, UitHerhaling, yr.
wereen ; to — FORTH, Uitbraken.
Voltaic, adj. Voltaisch, Van Volta.
Voltaism, s. Galvanismus door Volta ver- Vomit, s. Uitgebraakte , Uitbraaksel.
*—, Braakmiddel, o.
beterd , o.
Void iubito , in de toonk. , Sla end/ om. Vomition, s. Braking, yr.
yolubilate , adj. in de plantk., Klim- Vomitive, adj. Het, broken bevorderend ;
— potion, Braakdrank, m.
mend , Zich windend, Rankend.
Volubility, s. Roilende hoedanigheid of Vomitory, adj., zie Vomitive. • —, s.
Vlugheid, Gladheid van Braakmiddel , o. * —, Deur van een'
kracht. *
tong, Welbespraaktheid. * — , Ve ran- schouwburg , door Welke de menigte word:
uitgelaten, yr.
derlifieheid yr.
Voluble, adj. Het vermogen hebbende om Voracious, adj. (Voraciously, adv.) Vetslindend,
to rollen, Gemakkellik rollend. *
Voraciousness, Voracity, s. Vraatzucht,
Plug, Glad van tong, Welbespraakt.
Volubly , adv. Viug, Vlot, Met eene Gulziglzeid, yr.
Voraginous , adj. Vol draaikolken.
gladde tong.
Dikte ,Uitgebreid. Vortex, s. ( pl. Vortices ,) Wervelwind.
Volume, s. Rol. *
Boekdeel, o. * — , Draatkolk, Illaaistroom. *
heid van iets , yr. *
Draaikring, tn.
• —, Golf, Boar, yr.
Vortical, aaj. Draaijend.
Volumed, adj. Gerold, Rolvormig.
Voluminous, adj. (Voluminously, adv.) Votaress , s. ilanhangster,, Volgeling ,
Uit vele book- Vereerster,, yr.
Groot, Uitgebleid. *
deelen bestaande ,Ultgebreid. * —, Ver- Votarist, S. SHAKSP. , MILTON, lemand,
spreid. *—, Peel boeken geschreven heb- die zich aan iemand of iets beef: overgegeven, Volgeling, m.
bende.
Voluminousness, s. Uitgebreidheid of Vs. Votary, adj. ills gevolg van eene gelofte,
lumineusheid (van een werk , bock); fig. Beloofd, Toegezegd. * s. ilanhanger,, Volgeling, Vereerder,, m.
Uitgestrektheid, Wijdloopigheid, yr.
Vote, s. Seem, (tot goedkeuring of aanVolumn , s. veroud. , zie Volume.
Voluntarily, adv. Vrijwillig , Van zelf, neming,) vr.
to Vote, v. a. bijmeerderheid van stemUit eigen bewcging.
men Verkiezen of Bepalen. * —, v. n.
yr.
Voluntariness , s.
Voluntary, adj. Vrijwillig, Uit eigen be- Stemmen; to — FOR , Stemmen veer.
Opzetteliik , Voorbedoch- Voter , s. Stemmer , Stemgeregtigweging. *
, de, m.
s. in de muzük,
telik. *

VOTI
(X
Votive , adj. Door eene gelofte bepaald,
Bepaald.
to Vouch , v. a. Bevestigen , Verzekeren;
I — this horse FOR a good one, Ik verklaar dit paard voor een goed. * —, Tot
getuige reopen. * —, v n. Getuigen ,
Getuigenis aileggen. * Instaan, Borg
blijven; to - FOR Instaan voor.
Vouch, s. Getuigenis, Verzekering ,vr.,
Waarborg,
Vouchee , s. Iemand , die zijne borgen
heeft moeten noemen.
Voucher, s. Getuige , m. en y r. *
Getuigenis, yr. en o. — Bewijs , o.
Vouchor,, s. in regten, zie One who calls
in a vouchee.
to Vouchsafe, v. a. Veroorloven , toeBewilligen , Verleenen.
staan. *
v. 11. Zich verwaardigen , Geli ven , De
genade of goe-dizeid lzebben ; Lo — To,
Zich verwaardigen te.
Vouchsafement , s. BOYLE, Vergunning ,
Veroorloving. , Verwaardiging ,' yr.
ow, s. Geiofte. * —, Belofte. *
Trouwbelofte, y r. ; fig. Red ,
to Vow, v. a. Toewijden , 0 pdragen. *
v. n. Geloften does, Beloven.
Vowel, s. in de spraable., blinker,
Klinkletter, yr., Zelfklinbcr, tn.
Vowelled, adj. DRYDEN , Van blinkers
voorzien.
Vower,, s. Die geloften duet.

W, s. de letter, W, y r. Aantn. De w
is ant; het begin van een wooed suedeklinker,, doch nan het einde blinker,
waar zij" rerkeerielijk in de plants van
u gebruikt wordt.
to WabbIe , v. n. Waggelen, Slingeren.
Wacke , s. zekere steensoort ,Wacke , yr.
Wad, s. BotofBondel(stroo)..—, Prop
(in eenschiettuig op het schot), *—,
Vulsel , o., Watte, yr.

0 7iir
Vowfellow,,
Door de zelfde geloften
verbonden persoon , m.
Voyage, s. weleer, Reis ( to water of:e
land) * , thins, Zeereis , Reis, yr.
*—, veroud., Reizen, o. —, gemeeta,
Onderneming, yr.
to Voyage, v. n. weleer, Reizen. * ,
thans Eene zeereis doen , Reizen. *—,
v. a. Doorreizen, Bereizen.
Vulgar, adj. Gemeen, BOj het gemeene
Yolk gebruikelijk. *—, Algemeet; , Gewoon , Eon Yolk" eigen , Nationaal.*—,
Gemeen, Lang , Gering. * s. Canteen, Gemeene yolk o.
Vulgarism, s. Gemeene uitdrukking
zie Vulgarity.
Lompheid , yr. *
Vulgarity,s.Gemeenheid.*—,Lompheid,yr.
CO Vulgarize, V. a. POPE, ARBUTHNOT,
Gemeen,maken.
Vulgarly, adv., zie Vulgar, adj.
Vulgate, s. Latijnsche yertaling van den
bijbel , welke bij R. C. gebruikt word:,
Vulgata, y r. —, adj. Van de Vutgata.
Vulnerable, adj. Kwetsbaar Wondbaar.
Vulnerary , adj. Heelend ; — plaister,
Heelnleister,, yr. *
s. Ileelkruid, o.
to Vulnerate, v. a. GLANVIL, Wonden.
Vulneration , s. PEARSON , Wonding, Ver.
wonding , yr. (tig , Liotig.
Vulpine, adj. Van eenen vos.*—, VosachVulture , s. zekere roolvogel , Gier,, m.
Vulturine, adj. Van eenen gier, Tot den
gier behoorende.

WADI)
Wadd , s. Zwarte leoderts , fts.
Wadded, s. Gewatteetd, o.
Wadding, s. JVdtte,
, Witten, yr.
o.
meerv. *
to Waddle, v. n. Waggelen ; to ABOUT , RondwaggeleAt ; 2.) CO-FORTS!,
Voortwaggelen; 3.) ro — an one's pac,,,
Waggelend groan ; 4.) to — TO, Waggelen naar; 5.) to - or and DOWN, fleet:en weir waggelen.

WADI)

WAGE
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Waddlingly, adv. Waggelenl, Met een' I in gebruik, loch slechts in het meery.,
zie Wages.
waggelenden gang.
to Wade, v. n. Waden; fig. Doorworste- Wager, s. Wedding, Weddenschap.
len ; i.) to =INTO Doordringen in ; Aanhieding van een' eed , dat men
2. ) to — OUT OF , Met moeite komen nen schuldeischer ;dots scholdig is, 0.
tilt, Zich worstelen ; 3.) to — OVER, to Wager , v. a. Verwedden. *—, v. n.
Ovenvaden , Doorwaden; 4.) to
Eene weddenschap aanbieden; to — ON,
a.) Doorwaden; b.) DoorWerlden op, cm.
-THROUG,
worstelen. Aanm. Doorhet weglaten van 'Wagerer, s. Wedder, m.
through neernt to Wade dikwifis het Wages, s. pl. L T?, on. en o.,Huur, yr.
voorkomen van een v. a. aan.
Waggery, s. Schalkeri Schalkheid, yr.
Wad-hook, s. scheepsw., Krasser,
W ggish, adj. Schalkachtig. Scholksch.
Wadset, s. in regten ,in de Scliots.hoo,- Waggishly ady. Schalkachtig, zie Waglanden , Regt , volgens hetwelk lane-Pe- gish.
ri/en voor Gene zekere som verpandwor- Wa g gishness, F. Schalkachtigheid, yr.
v. a.
to Wagc.143, v. n. Waggelen. *
den , o.
Wadsetter, s. Iemand , die landerifenvoor Verwiggelen , Bewegen, z 7e to Wag.
seize zekere som verpandt.
Waggon s- Lastwrgen, Vrrchtwagen ,
Wafer, s. Wafel. * - , fIostie, vr., Ge- nr,-, 14 den cpoortrein, Waggon , m.
Wagonage, s. Wezgenvracht , yr.
wittle ouwel. * —, °nivel ,
to Wafer, v. a. Net een' ouweldigt ma- Waggon-box , F. Wagenkistfe, o.
Waggoner, s. Voerman Va/P ce n vrach t
ken of sluiten, Ouwelen.
wagen ,
Wafer-box, s. Ouweldoos , yr.
Waggon-lay, s. Loeren op wagens om ze
Wafer-cake, s. !Tafel , yr.
to plunderen, o.
Wafer-iron , s. Wafeligzer , 0.
Wafer-maker, s. Wafelbakker. * —,0u- Waggon-maker, s. Wagenmaker,
Waggon-spoke, s. Speek van een wagenivelbakker ,
rad , yr.
Wafer-tongs , s. pl. Wafelfizer, o.
Waggon-whip , s. Veermanczweep, vr.
Wafer-woman , s. Wafelvrouw, yr.
to Waft, v. a. (over water of door locht) Wagtail , s. zekere vogel , Kwikstaart,m.
Voeren. * , blot maken ofhouden.*—, waid , adj. SnAKSP. Gedrukt , Ingebogen
Wenken. * v. n. Driiven;' I. ) to - Waif, s. Verl oren goed, Veri,open vee , o.
OVER , Overvoeren; 2. ) to - UP Do- to Wail, v. a. Beweenen. * —, v. n.
enen.
y en water houden.
Waft, s. Driivend ligchaam. * —, Tee- Wail, s. Geween, Gekerm , o.
Wailful, adj. SHAKSP. Ketmend, Weeken, Noodsein , o.
Waftage, s. SHAKSP. Overvoering, vr. Wend , Weeklagend.
*
Wailing, s. Gekerm, Geween, o-,Klagt, yr.
Wafter, s. Vcereler,, Veerman,
Nailing, s. scheepsw., Wagering,
Geleischip, Convooischip , o.
Wailment, s. v.eroud., Gekerm , Geweense.
Wafture, s. SHAKSP, Goly ing , yr.
to Wag, v. a. Schudden , Bewegen; to Wain , e. Wagon , tn. ; Charles's —, D#
wagers, De groote beer, tn.
— One's head AT , Het hoofd schudden
,
over; to — one's tail, .Kwtspelstaarte3.• Wamage, s. Wagerwracht, yr.
Voertuig, o.
* —, v. n. In beweging z , Zich bewe.
biezen pak- Wain-bate, s. Wagenmakershout , e.
gen. *--, v.:en-leen ,
Disselboam,
Waincope, s.
Bewogen worden
ken. *
Wag, s. Spotvogel , Schalk, Snaak, Wain-drivel, s. Voerman, on.
Wain-house, s. Wa;enschuur, yr.
Spreeuw , Spotter , on.
to Wage, v. a. veroud. , fragen , Op het Wain-load, s. Wagen,vracht , yr., ir;Hoc-en, ilannemen, gen-vol, m.
sp'el zetten.
Aanwerven. * als : to — war, drain-rope, s. Wagentouw,, e.
Oorlog voeren; to -- law, in regten, Wainscot , s. Beschot,o.,Lambrizering,
lVegens zijne verschfining voor het ge- y r. * —, Wagenschot ,
to Wainscot, v. a. eenen moor met pla,rev borg stellen.
Wage , s. veroud. , Pand, Onderpand , ken Bekleeden. * —, in het algemeen ,
Bek:eeden.
o. * Hour , vr., Loon, m., Soldij,
vr, Aanm. De laatste beteekenis is nog 1,Vainscoting , s. Lambrizering , yr.
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Wair, s. Stuk timmerhout van 6 voet
tang en een' voet breed.
Waist, S. Middel (van het ligchaam),
yr. *—, scheepsw. , dat gedeelte van het
dek , hetwelk hekrepen is tusschen den
bat, het halfdek en de loopgangen ,
Knit , m.
Waistband, s. Broeksband , en.
Waistbelt, s. Lifigordel , Gordel. * ,
Degenkoppel,
Watstboard, s. scheepsw., Zetboord (in
eene sloep ), o.
Schanskleed, o.
Waistcloth,
,
Waistcoat, s. Vest, Kamizool.
L jig e , o.
Vestengoed , o.
Waistcoat-stuff,
Waister, s. scheepsw., Kuilgast, 0.
Waist-netting, s. Schansnet , o.
Waist-rail, s. Rahout , o.
Waist-shirt, s. Overhemd , Half hemd ,
o. , Slab , yr.
Waist-tree ,s. scheepsw., Wandels pier, yr.
to Wait, v. a. Verwachten. * Bedienen, Zifne opwachting waken b , Begeleiden, Volgen. —, Bewaken, Betoeren. , v. n. Wachten; i.) to —
rJa , Wachten naar of op ... 2.) to —
ON or UPON, a.) Ziine opwachting waken, Bedienen; b.) Begeleiden , Volgen ; c.) Oppassen Beloeren.
Wait, s. Hinderlage , Beloering, yr.; to
Lay —, or to Lie in — for one, Iewand lagen leggen , Hem oppassen.
Waiter, s. Knecht (in eeneherbe,-g).*—,
Presenteerblaadje, o.
0 ppasser , m. *
Waiting-boy, s. Loopjongen , on.
Waiting-gentleman, s. Kamerdienaar , no.
Waiting-gentlewoman, Waiting-maid , s.
Kamenier,, jufvrouw van gezelschap ,vr.
tVaiting-roan , s. Bediende , Lakkei ,
Waiting-woman s., zie Waiting-maid.
Waits, s. pl. weleer, TVakers. *—, thans,
Kerszangers , (welke in den nacht zingen en muziek waken ,) m. tneerv.
to Waive, v. a. Verlaten, Laten varen,
, Uitstellen.
Ter zide stellen. *
Waive, s. Vrouw,, die buiten de bescherming der wet gesteld is, Balling, yr.
Waived, adj. Verlaten. * —, van eene
vrouw , Buiten de wet gesteld, Gebannen.
Waiver, s. Die weigert, lets aan to nemen. *—,in regten, Buiten de wet stelling
of Verbanning eener y rouw,, yr.
Waiwode, s., zie Vawode.
to Wake, irr. v. n. Waken , Wakker
zfen. * , Ontwaken , WaA.ker worden.
,
* , Wakker ziin , Viug zijn.

WAKE
v. a. Wekken.
„elan den gang zffn. *
* , ilanzetten. * , Opwekken ,
het leven terug brengen.* — , Bewaken,
Waken bit enkel in: to — a corpse ,
een lijk waken.
Wake, s. veroud., Wekken, Opwekken.
*
thans , Waken , o., Wake , y r. s—,
Wiffeest eener kerk , o. , Kermis , yr.
* — , scheepsw, Kielwater, Zog, o. ;
to Be in the — of a ship, Zich in he;
kietwater van een schip bevinden.
Wakeful, adj. Waakzaam.
Wakefully, adv. Waakzaam.
Wakefulness, s. Waakzaarnheid , yr.
to Waken , v. n. Ontwaken. * —, v. a.
Wekken. * — , ilanzetten, ilanwakkeren. * , Opwekken , ilanmoedigen ,zio
to Awaken.
Wakener, s. TVekker,, Qpwekker, no.
Waker, s. Waker. * — , zie Wakener.
Wakerobin, s. .dronswortel, tn.
Waking, s. WicrarrE , zie Watch.
Wale, s. Nop (in la g en). * —, Streep,
scheepsw.,
, zie Ridge. *
y r. *
Berghout , o. * teeken van een' slag,
Strlem , yr. , Wad , m. , zie ook Weal.
to Wale, v. a. Slaan , dat de striensen er
op blifven.
to Walk, v. n. Wandelen. * —, Gaan of
Konen. — , van een paard , Stapvoetc
gaan, Stappen. *—, als een spook, Wandelen , Waren, Verschilnen..—. Nachtwandelen. * — , Zwerven. *— ,Vertrekken. * — , Handelen , Te werk gaan. s—,
Te voet reizen; a.) to — ABOUT, a.)
Wandelen om of door; b.) Rondwandelen ; 2.) to — ALONG, a.) Wandelen
tangs ; b.) Voortwandelen ; 3.) to —
BACK , Terug wandelen, Terug gaan ;
4.) to—BY , Voorbif wandelen; 5.) to
— DOWN, a.) Afrandelen , ilfgaan ;
b.) Naar beneden gaan ; 6.) to — FORWARD, Voorwaarts gaan, herder gaan
of wandelen ; 7.) to — no, Binnen gaan;
8.) to — INTO, Gaan of Wandelen in ;
9.) to—oN, Voortwandelen Voortgaan;
to.) to — OUT, U2twandelen; it. ) i —
OUT or , Wandelen of Gaan uit ; 12.)
to— OVER , Overwandeien, Overgaan ;
xs.) to — ROUND, Wandelen am; 14.)
to — UP, Opwandelen ; to—UP TO one,
Naar iemand toe gaan. * v. a. Bewandelen. * — , een paard enz.
den, Rondleiden ; a.) to — one ABOUT,
Iernand rondleiden ; 2.) to — one ROUND,
Iemand leiden orn; 3.) to—one THROUGH,
Iemand Leiden door.

WALK

WALL

Walk, s. Wandelen , o. , Wandeling, yr.

Walltree , s. Spalierboom , Leiboom, .
Wallwort, s. Glaskruid, o.
Walnut, s. Walnotenboom, m.* —,Walnoot, yr.
Walnut-shell, s. Notendop , m.
Walnut-tree , s. Walnotenboom , Noteboom, m.
Walrus, s., zie Waitron.
Waltron, s. Zeepaard, o3 , Walrus , m.
Waltz, s. orals , m.
Walt', adj. Vol striemen , Met solemn
bedekt. *
Strepig.
to Wamble , V. n. L ' ESTRANGE , ROMtnelen , Opkomen.
Wampum, s. bil de Indianen een breede
gordel van schelpen, Wampum, m.
Wan, adj. Bleek (door ziekte), Flets.
Wan, pret. veroud., zie to Win.
‘Arand, s. Stokje, o., Gaarde , yr. *—,
Staf, m. *
Tooverroede, yr.
to Wander, v. n.Zwerven;i.) to-ABOUT,
0mzwerven.*—,iliwifken;2.) to— FROM,
Afwijken van. *—, v. a. Doorzwerven.
Wanderer, s. Zwerver,, Landlooper,
Wandering, s. Zwerven, o. *—,
king. * —, Onzekerheid, yr.
Wanderingly, adv. Zwervend.
to Wane, v. n. Verminderen,
Vervallen. *
v. a. B. JONSON, Does
afnemen.
Wane, s.iffneming, Vormindering, Yr.;
fig. Verval, o., Achteruitgang, m.
Wang, zie Whang.
Wanhope , s. veroud., Wanhoop,vr.
Wanned, adj. Bleek.
Wanness, s. Bleekheid , yr.
Waunish, adj. Eenigzins bleek, Bleck.
achtig.
to Want, v. a. Ontberen, *Nissen, Zender lets zijn. * — , Ontbreken, Te kort
komen.
Noodig hebben, Behoeven.
* —,Wenschen,Begeeren, Willen.*—,
* —, v. n. Ontbreken. *
Nissen.
Want, s. Gebrek, o., Behoefte , vr.*-4
ilrmoede , yr.
Nood,
Want, s. Mel, m.
Wantless, adj. Het wel kunnende stellen,
Geen gebrek
, Gegoed.
Wanton , adj. Wellustig. *— ,Geil.* —,
Wulpsch. * —, Dartel , Losbandig.*—,
Vrolük , Lustig. * —, Los, Toomeloo.
*—, Vlug. * — , Welig , Overvloedig.
Hoerenl,,o* —, s. Ligtekooi, yr. *
per. *
Beuzelaar,IViets beteekenende yleijer, tn.
wiize van toespraak, Lieve , tn. en yr.
to Wanton, v. a. Dartelen., Spelen

Tred, m. * uitgestrektheid, die men doorwandelt , Wandeling,
yr. * — , eene met boomen beplante
laan, Wandeling, vr. * — Weg , in.
Streek ,vr., Oord, o. *--, Stap,
m., Stappen (van een paard), o.
Walker, s. Wandelaar. *
veroud.,
Walker, holler, m.
Walking, s. Wandelen, o.
Walking-cane, s. Wandelstok, m.
Walking-fire, s. Dwaallicht , o.
Walking-place, s. Wandelplaats, yr.
Walking-staff, s., zie 'Walking-stick.
Walking-stick, s. Wandelstok, m.
Walking-whip, s. Karwats , yr.
s. veroud., Walkmolen,Volmolen,
Wall, s. Muer. * —, Wand , m. * ,
gemeenliik, Walls, p1. Vestingwerken,
o. meerv.; to Take the —, Boy ce aangaan, "fan de hooge hand gaan.
to Wall, v. a. Berner-en. * —, Door vestingwerken versterken,Bevestigen,Versterken; to — UP Toemetselen.
Wallcreeper, s. zeker vogeltje, Boomlooper,, tn.
Wallet, s.
Stuk , o. , Kwab,
Kwabbe , yr.
Wall-eye, s. Giasoog, o.
Wall-eyed, adj. van paarden, Glasoogen
hebbende; A — horse , Een paard met
glasoogen.
Wall-fern, s. Muurvaren, yr.
Wallflower, s. Muurbloem, yr.
Walfru it , s. Vrecht van boomen, die langs.
muren rnoeten staan, vr.,Spalierooft,o.
Wallgun, s. Haakbus , yr.
Wallhook, s. Muurhaak (voor dakgoten), m.
Wallknot , s. scheepsw., Schildknaap, m.
Walllouse, s. Wandluis , yr.
Walimoss, s. Eikenmos , o.
Wallnail, s. Spaliernagel , m.
to Wallow, v. n.
—,Zich wentelen ; fig. Zich Laden.
Wallow, s. DRYDEN Draatieri, Rollen, o.
Wallower, s. Die zich baadt, wentelt.
Wall-pennywort, s. Navelkruld, o.
Wallpepper, s. Muurpeper, yr.
Wallpiece, s., zie Wallgun.
Wallrocket, s. Steenruit, vr.
Wallrue , s. Steenruit, yr.
Wallsided, adj. scheepsw. , als A —ship„
Een stiff schip , Ben :chip, dat regt opgaande zoiden heeft.
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Stoefien, Schertsem* —,Rontihnppelen. 'Ward r obe, s. Kleederenkatrer,, yr.
* —, v. a. veroud. , Darrel, enz. maker:. Wardroom, s. scheepsw., Algemeene kato Wantonize, v. n. SOUTH , DANIEL, miser vont- tie officieren , yr.
zie to Wawon.
Wardship , s. Voogdijschap. * —, 11113Wantonly, adv., zie Wanton.
derjarigheid , vr.
Wantonness, s. Geilheid, Wulpschheit31. Ware , pre;. veroud., zie to 'Wear.
* , Dartelheid , VtoltAheid.* —, Los- Ware, ad). Meer gebruik. Aware, Ver.
held, ToomeloosLei d , yr.
wachtenae. * —, Op zijne hoede.
Wantwic, s. SHAKSP., Dommerik , Dom- to Wi are , v. n. Zich in acht ;semen.
oor,,
Ware, s. Waar, Koc iswaar, yr.
Wanty s. veroud., Pra kgord el , tn.
00 Ware, v. a. in Let noorden , als : to
Waped, adj. WARBURTON , Neerslagtig.
— one's money , Zijo geld aan waren
Honderd besteden; fig. Zion geld god besteden.
Wapentake, s. Rot, o. *
man , tn.
Wareful, adj. veroud., Behoedzaam.
Wappened, adj. SHAKSP. zie Waped. Warefuiness , s. veroud., BehoedzaamVAT ar, s. Oorlog, m. en o., Krijg , m.; Man held , yr.
of —, (weleerOlitilgsnian, m.; (than;:) Warehouse, s. Pakhllic, o.
Oorlogschip, o. * Wapenen, o. nave., to Warehouse, v. n../ .01 een pakhui, opslaan.
Oorlogstuig, 0. *—, Legermagt. * —, Wareless, SPENSER, Onbehoedzi,ass:.
Krithsdienst.
Viandelijkheid, yr. Warely, adv. SPENSER , Schroosnachtig.
Oorlogen Oos log vast en. 'Warfare, s. Krfigsdienst , y r.* — , Krijg,
to NA'ar , v.
* —, v. a. .Veoorlogen.
Oorlog, Ili . , Pew, vs.
Waraxe, s. StrObiji, yr.
to Warfare, v. n. CA.INIDEN , In 4i ;,-1g,Warbeat, Warbeaten , adj. Door denoor- dienst zijn.
log Reteisterd.
Warhable, adj. SPENSER , freerbaar,,
Doen Moor den krffgsdienst geschikt.
to Warble , -v. a. Zingen. *
zingen. *
Kweelen. * , v. n. Kwee- Warhorse, s. Strirno c , a., Strijdhengst,tn.
len , Kwinkeleren.
Warily, adv., zie Wary.
Warble , s. Zingen, Gekweel, Gezang , o. W ari neSS, s. Voorz?gt ighe 1 ti, BehoedzaamWarbler, s. 'Zinger, Zanger , m.
held, vr.
Warbling, s. Zingen, Kweelen, o. *
Warlike, adj. Krij:qs1saf:fig.*—,111ititgir.
—adj.
Zingend, Kweelend.
Warlikeness, s. SAND -OS , Kri...;g,hafiigWard , an y . in z ,;nsenst., Waatts.
held , yr.
to Ward , v. a. Bewaken. * — ,Bescher- Warling, s. veroud., Twi , ter, Twistmen. * —, Arwenden ; a.) tO - FROM , zoeker, tn.
Bescbutten teg.en ; 2.) to— OFF , //l y e- Warlock., s. Toovenaar, tn.
ren. *
n. kraakzaam zijn, *
Warm , adj. Warm. * —, ifverig , 1nrig. * —, Oplool end , D, :pig. * —,
Op zijne hoede
11 Zich verdedigen.
, Waken. -Ward , s. Wacht ,
Woedend, Ilevig. * — , V.'vrig. , NaarGarniznen, o., Bezetting. * —, Afi,a- s rig. * -- , Gees t ds ijvend. * — , Levenrering.*—, Sterkie, hosting, yr.
71: g. * —, gerneenz. , Er warm
0 dig, 1
Gevangen,cka,, its zittende, Rik.
District , o. , iPi1. *
Wet s, (in eta 1 to V arm, v.a. il'ai ine,:.* —, Arnzetten,
Bewarin[f, vr. *
slot, dot joist in den daartoe gensaJk- soar: vs 0 7 Co. * — , v. n. hva T 771 1; orden ;
ten sleutel pa r t ,) 0. Minderjari- to ----- AT , Zich warsrco NJ.
gc , Pupil , (die onder voogdij .7eaat,) i Warmingpan, s. Bedde an , vr. , 1;1 Jilon. en 1' * - Minderfas igheid, On- l 17 ik, in.
I Warmingplace, s. War,r7emper, -0.
Voogalij, vr.
mondif,,htid. *
Hooftio.flicier, Warmingstone , S. Wat,ucteess , ,n.
Warden , s. Voogd. *
Oiziener der vfirw- Warmly, adv. Warn; , Wil-myics, z:*0
Ambtman. *
sort
Warm.
vens (zie Cing,c ports), M.
Warmness, s. Warmte, yr.
van groote peer.
Warder, s. Wacht, yr. , Bewaker, Warmth , s. JVarnate, 1 r. * —, Ijver,
Wachter. * weleer, Staf van den m., Vuur, o. * — , Geestdrift, yr.
rapenkoning, avaarmede hij het vechten to Warn, v. a. Waarschuwen. *—,Vertnanen, Zanmoedigen. *—,Onderrigten; I. )
verbood,
to -- on,: Faom a thing, Isss,a-ti .:ei. , of
',Vardrnote, s. Wfikrverg,":1.1
va.
,
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raden , Hem waarschuwen voor lets; 2.)
to one OF a thing, Iemana een' wenk
van lets geven, Hem van lets onderrigten. * —, SPENCER, zie to Ward OFF.
Warner, s. Waarschuwer,, Vormaner,,
Raadgever,,
Warning, s. Waarschuwing , vr. * ,
Berigt , a.
Waroffice, s. Krifgscollegie , o.
Warp , s. bij wavers , Schet ing (van
een weefsel), y r. , Ketting , m. * —,
scheepsw., Warp m. ,
o. ;
of shrouds, Lengte van het voorste
hoofdtouw,, yr.
to Warp, v. n.Krom warden, Krom trekken , Trekken. * Omkeeren. * —, v. a. Zamentrekken. *
Afwenden, .Heiden. * , scheepsw.,
Verlzalen, Werpen ; I. ) to — IN, Binnen werpen; 2.) to - OUT, Uitwerpen ;
3.) to — UP , Opwerpen.
Warping, s. Kromti ekken , Trekken, o.
Warproof, s. Beproefde dapperheid, vr.
to Warrant, v. a. Betuigen , Bevestigen,
Staande houden. * — , Bevolmagten ,
Magtigen. * Verdedigen , Regtraardigen. *—, Verzekeren , Bevrijilen ; to —
one FROM , remand bevrijden van of verzekeren cage 's. * —, Verzekeren , Veer
jets instaan , Waarborgen.
Warrant , s. Volmagt , vr., Geschrift
dat iexand gezaggeeft.* —, Bevelschrift
am in hechtenis to nernen , o. * — , Ver.
zekering. * —, Bevoegdheid , Beregtiging. * —, Regtvaardzging , vr: * —
Getuigenis , vr. en o.
Warrantable, adj. Vet dedigbaar.
Warantableness , s. Verdedigbaarlieid, yr.
Warrantably, adv. Met rage.
Warrantee s. Gewaarborgde ,
Warranter, s. Volmagtiger. *—, Borg, rn.
Warrantise, s. SOAKS?., Volmagt , Zekerheid , vr.
Warrantor, s. Waarborg , Waarbot ger, en.
Warranty, s. Verzekering. —,
—,
Zekcrheid, vr.
to Warranty , v: a. Waarborgen , Zekerheid geven.
to Warrey, v. a. veroud., Beoorlogen, Don
oorlog aandoen.
Warre, adj. SPENSER , 'zie Worse.
Warren, s. Warande,
voor kontYnen,) vr. *
, kischVischrifver,,
kaar, yr.
'Warrener,, s. Opzigter eener warande,
Warriangle, s. .A.INSWOR T , Wachtelvalk , in.

Kt-I:fp:flan , m.
Warrior,
m.
War-roeet , s. Cangrevische
Warriorcss , s. SPENCER, Krygveerster,,
Strijdster, yr.
Wart, s. Wrat , yr. *—,'];was (aan
boomen), o.
Warted, adj. in de plantk. , Met:uitwassen , Vol knobbels.
Wartwort S. Wrattenkruid o.
Warty, adj. Vol wratten.
Warwhoop , s, , Krijgsgeschreeuw ,'Krigsgezang , o.
Warworn, adj. Door den oorlog nitgeput.
Wary, adj. Voorzigt:g , Behoetizaam ,
Bedachtzaant.
Was, ist and 3d pers. sing. of the pret.,
zie to Be.
Spoelen.
to Wash, v. a. Wasschen. *
* —, Bevochtigen ; I. ) to - AWA Afwasscl4en ; to — DOWN , Attar t eneden si,oelen ; 3.) to — one FROM , Ie:,zand
zuiveren van ; 4.) I wash my hands or
,that wil met die zaak niets to
doen hebben ; 5 .) to — OFF , Afwasschen;
6.) to — OUT , Uitwasschen ; 7.) to —
ovER,Ovetwasschen; to -OVER a design,
Eene teekening wtzssclzen. * —, v. u.
wasschen.
Wash, s. Aanspoeling , Yr.*— , Moeras.
* — , Tandwater , Water voor he; gezigt , Water tje o. * — , Kleur. * — ,
Spooling * —, frasch, y r., Wa,schon.
Gewasschen linnen , o. , Wa sh,
vr. *
, scheepsw., Riemblad , o.
Washball , s. Zeeibal , m.
Washboard, s. Zetboord (in eene slocp), o.
Washbowl , s, Waschkom , vr.
Washer, s. Wasscher , m. * , Waschl'r0
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Washerwoman, s. Waschvrouw,, vr.
Wlshhaudbasin , s. Waschkom, s t.
Vivrashhonsc , s. fraschhuis , o.
, SloeWashlng , s. Wassching,
/log , yr.
Washing day , s. Waschdag , m.
‘Vashleather , s. Zeemleér,, o.
Washpot , s.Waschpor, in., Waschvat , o.
Washtub , S. Waschkuip , Waschtobbe,or.
Washy, adj. Vochtig , Waie, lg. ,
Zwak, Slap.
Wasp, S. We s p , yr.
''Waspish, adj. ( Waspishly, ado. ) Gerne1gb, Verdi ictig, Knorrig , Oployenil ,
Stekelig.
Waspishness, s. Verdrietigheid , Knorrigheld , °ph-Jo; endheid , sr.
,
WaEsail , zs. 2,:kele drank nit apt
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WASS
sulker en eel. * Dronkenmanspartij,
y r. *— , Vrokk gezang , Drinklied, o.
to Wassail, v. n. Drinken , Vrolige zijn.
Wassailcup , s. weleer, Bokaal(bii vrolijke feestgelagen), yr.
Wassailer, s. Drinker, tn.
Vast, 2d pers. sing. of the pret., zie
to Be.
to Waste, v, a. Verminderen. *—, Ver-

spillen. * , Verwoesten. * Verteren Opmaken.* —, v. n. Afnemen, Vergaan.
Waste, adj. Verwoest. * Woest, Onbebouwd. * —, Onnuttig , Slecht. * —,
Overvloedig; — paper, Scheurpapier,
Misdruk, o. *—, s. Verkwisting, vr. *—,
Verlies , o., Noodelooze uitgave , yr.
Onbebouwd of Woest land, o. *
Ledige plaats, y r. *—,Verwoest land.*—,
Kwaad, o. , Schelde, y r. * in regt.,
Schade aan de voortbrengselen van landerijen, vr.
Wasteboard, s. Noodplank, yr.
Wastehook , s. Kladdeboek, o.
Wasteful, adj. ( Wastefully, adv.) Vernielend , Verderfekk. * —, Verkwistend.
*
Woest, Ledig , Onbebouwd.
Wastefulness, s. Verkwisting, yr.
Wastegood, s., zie Wastehrift.
Wastei , s. veroud.,
wittebrood, o.
Wasteland, s. Onbebouwde grand, m.
Wasteness , s. Woestheid , yr.
Wastepipe, s. Pijp, die overtollig water
afleidt , yr.
Waster, s. Doorbrenger, tn.
Wastethrift , s. B. and FL. , Verkwister ,
Wastewell, s. Zinkput , on.
Wastrel, s. CAREW , Meente, yr.
Watch, s. Waken , o.*—,Opmerkzaamheed. *
Wacht. *
menschen , die
op de wacht trekken,Wacht.*—,Wacht,
y r., Wachthuis , o. * gedeelte van
den nacht , Wake, yr. *—, Zakuurwerk,
Horologie, o.
to Watch, v. n. Waken. * —, De wacht
houden. * —,Wachten. * —,Waakzaam
of Oplettend * —, Zorg dragen ;
L.) to— FOR., Wachten op ; 2.) to OVER, Waken over. *
v. a. Bewaken. *
Waarnemen , In het oog hoeden, Belagen. *
Verzorgen, Oppas.
g en. * —, Gadeslaan,Waarnemen.
Watchbell, s. Wachtbel , yr.
Watahbox, s., zie Watchcase.
Watchbroach, s. Boorpriem,
Watchcandle, s. Nachtkaars , rr.

WATCH
Watchcase, s. Horlogiekas, vr.
Watchchain, s. Horiogieketting, m.
Watchdog ,s. Waakhond , Ketenhond, m.
Watcher, s. Wachter.* —,Oppasser.*—,

Beloerder, Spion, tn.
Watcher, adj. DRYDEN , Lichtblaauw.
WatchEnger, S. , zie Watchband.
Watchful, adj.(Watchfully, adv.) Waak.

zaam, Oplettend Voorzigtig.
Watchfulness, s. Waakzaamheid, Oplet-

tendheid , Vootzigtigheid. *
loosheid, yr.

, Slape-

Watchgiass, s.Horlogieglas.*—,scheepsw.,

Wachtglas, o.
Watchgun , s. scheepsw., Morgen- of

Nachtschot , o.
Watchband, s. Horlogiewfizer,,
Watchholder,, s. Horlogiehouder,, tn.

Watchhouse, s.Wacht vr., Wachthuis, o.
Watching, s. Slapeloocheid , yr.
Watchlight, s. Nachtlicht, o.
Watchmaker, s. fl.riogiemaker, m.
Warchman , s. Wachter, tn. * , Nacht.
wacht, yr.
Watchnight, s. Nachtwake, yr.
Watchpaper, s. Papier in eene horlogiekas , o.
Watchspring, s. Horlogieveér,, yr.
Watchtower, s. Wachtoren, rn.
Watchtrinkets, s. pl. Horlogieversierselen , o. rneerv.
Watchword, s. Wachtwoord , Parool , o.
Watcbworks, s. pl. Uurwerk, o.
Water , s. Water, o. * —, Zee. • — ,
Pis, yr., Water. * —, van eenen dia.
want, Water, o., Glans, m. ; to Hold
—, Waterdigt zfin ; Doorgaan, Steek
houtlen.
to Water, v. a. Bewateren, Bevochtigen,
Begieten , Gieten , Besproeijen. *—, Van
water voorzien * , Vruchtbaar waken,
door het voorzien van het noodige water.
* —, Wateren,Gelfwijze waken. *
v. n. Water werpen. * —, Water hales;
of brengen.* —, Wateren; My mouth
waters, De mond water,[ mil.
Wateradder, s. Waterdang , yr.
Wateraloe, s. Wateraloe, yr.
Waterapple, s. Waterappel,
Waterbailiff, s. Waterschout, m.
Waterbearer, s. Waterdrager. •
zie
Aquarius.
Waterbetony, s. Waterbetonie, Yr.
Waterboard , s. Opboeisel, bit het kielen

ter zijde van den kuil gemaakt , o.
Waterborne, adj. Plot, Drilvend. (yr.
Waterbottle, s. Waterkraik,WaterFeccb,

WATE
\Vaterbrook , s, Waterbeek , Beek , vr.
Waterbudget, s. weleer, Watel zak ,
(waaryan zich tic ,oldaten tot :rat erlaalcn
bed::nen,) o.
Watacultrops, s. pl. Waternoot, yr.
Watercantee-1, s. Veltiflesch , yr.
Watercarriage, s. Vaartnig , o.
Watercarrier, s. Watel
,
Watercart, s. Traterkar,, yr.
Watercask, s. Uaterva:, o.
vr.
Wo.terchickv,-, s.
Watercirler, s. C:der met eater, us.
Waterclock , S. Waterna:rve,--k , o.
Watercloset, s. Sekteet vie:" eons water.
PUP, 1) •
1:Vatercock, s. Watetkraan,
Watercolour, s. Wa t e r y e w , yr.
Watercolour:l, (1.j. 112 water very.
NAT.I.tercourse, s. L'et', o. , Bedding (eerier
rivi " ,), vv. , Waterloo!), an.
s. Wate) kers, yr.
Watercrowfo-It, s. Waerhanepoot,
Watercruet, s. in de R. C. kerk , Waterkratik, yr.
Waterfall, s. Wateruunt erie, o.
Waterdock, s. IraterpatiLh, o.
Waterdog, s. Water bond,
Waterdoom, s. Wa:oprocf, or.
Waterdrinker, s. Waterdranker,
Waterdrop s. Waterdroppe! , Tn.
Waterdropworc , s. Watersteenbreke, yr.
Watereft, s. 177,7terhaagdis , yr.
BoogWaterelder, s. Waterahorn,
bout, 0.
Waterelephant zie Hippopotamus.
Waterengine, s. Waterwerk, o.
Waterer, s. Die bewatert. *
teeken
van den dierenriem , Waterman ,
Waterewer, c. ieter,, tn., Gietkan, yr.
Waterfall, s. TV.,terval spa.
Waterfiend, s. Waterspook, o.
I,Vaterflag, s. Wa:erzwaardlelie, yr.
Waterfiea,s. Watervloo, y r. *—,Zwernkeyer , in.
Waterflood, s. Watervloed , tn.
\Vaterfly, s. Wale) ylieg , Watermot , yr.
Waterfowl, s. Water yogel , /fa.
Watergevogelte , o.
Waterfox, s. fig. Karper, Wateryor , tn.
Waterframe, s. Water-garenmolen, tn.
Watergage , s. Dam , us.
Waternaeter,
, Peilsehaal , yr.
Watergall, s. Watergal, Regengal , vr.
*—, Gat in de aatde door regen veroirzaakt, o.
ENG. A. DUTCH DICT.
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Watergang, s. Waterloop ,na. ,Waterlei.
d :rag , vr.
Vaterga ,r., , s. Waterpoort.*—,Slaic, vr.
W .,,,ter; :vel, s. Belasting veer Let visch.,, , o,
I.VaLerg .-:rinander , s. Wate r bathengel, yr.
Water, Ming , s. Vergulding rust eels ' lijwgo oral, vr.
Waterglicliole , s. Wateriisch, vr.
WaterAtue, s. Visch4na, yr, en o.
k4r ate,-,;oc1, s. il atergod, an.
1-Aratel.gold , s., zie Shellgold.
Warergruel , s. Grottos, vr. meerY.,
iJ7at e ,- ). ,Ip , vs-.
Water, ruelish , adj. gemecn , Dom.
Wa , erlarnmer, s. Watetzuil in eel,e let1.-*ge ruinate, vr., T7aterh.-4Ter , m.
Water) Ire, s. Gekurfde ti,nker, M.
Wa.teitemlock, s. W,terscheerling , tn.
Waterhemp, s. Waterhennep , M.
Waterhen, a. Watea lu-en, o.
Waterbole, s. scheepsw., Oog (in de
blinde), o.
Waterl,cok, s. Toomhaak aan den zadel,m.
WaterborehDtind, a. Waterandoren, us.
Waterhouse, s. Waterbak , in.
Waterhyssop, s. Waterhijsop , tai.
'Wateriness, a. Vochtigl,eid , vr.
\\Tateriih , adj. Wateraflitig.*—,Pkhtig.
Waterishness, s. Iraterachtigheid. * — ,
Vochtigheid, yr.
-Watering, s. Gieten. * —, Waterhalen,
o. * — Waterplaats, yr. * --, Bad,
o. , Badplaat , , vr.
Waterinv,plac:: , s. Drinkplaats , vr. ,
Wed , o. * —, _Badplaats , vr., Bad, o.
Watering-trough, s. D: inktrog (voor
roe), on.
Waterjar , s. Waterstander, tn.
Watcdeaf, s. Waterblad, a.
V T atCriC111011, s. Passiebloests 9 vr.
Waterless, a.lj. IT :;,; e rloos , Zonder.
water.
t, Waterle%el, s. W,terpeil , o.
i Water, ily , s. Wattrlelie, vr.
ViTater'ine , s. Waterhoogte. * —, Waeel-Lillie, yr.
I
\-,Tater;ock, s. tired, o.,DrinA, qaats, vr.
Waterlogged, adj., al.: A— ship, Een
schip, betwelk veel water door lekken
beep ingekregen, o.
Waterman , s. Schuiteveerder, Veerman* —, If atermandrager, on. (0
'Watermark , s. Hocgstepell van den vloed,
* —, Wapen in papier,, Watermerk ,o
Watermeasure, s. Nast vGor zout , steep:
kolen , enz, , Yr.
641
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Watermelon , s. Watermeloen, tn.
Watermilfoil , s. Waterduizendblad,
Watermill, s. WaLrmolen ,
Watermint, s. Wwermunt yr.
Watermoreen , s. Gewatetd moor, 04.
Watermurrain, s. eene veeziekte.
AVaternewt, s. Waterhaagdis , yr.
\Vaternut, s. Waternoot, yr.
Waterordeal, s. Waterproef, yr.
Waterousel, s. Watermerle, yr.
Water-pad,j.Scheepsdief(op denTeems),m.
Waterpail, s. Wateremmer,, vs.
Waterparsley, s. Watereppe , vr.
Waterparsnip, s. Kleine watereppe , yr.
Waterpepper, s. Waterpeper,, yr.
Waterpimpernel, s. Waterpimpernel, yr.
Waterpipe , s.
Waterptip , y r.
terligger,
Waterplantain , s. Tratg rweegbrre , yr.
Waterpeck, s. Waterp' k , vr.
Waterpoise, s. Waterwaag , yr.
A.Vaterpot , s. Waterrot. *— , Gieter,
Waterproof, adj. Traterdigt.
Waterpurslain, s. Wq te7porselein , yr.
Waterquail, s. Waterhoen o.
Waterradish, s. Waterrathis , yr.
Waterpail, s. Waterral, tn.
liVaterrat, s. Waterrot, yr.
* ,WaWaterrocket, s. Zwermer,,
terrakette , yr.
Waterrose, s. Waterroos , Zeebloem, vr.
to Waterrot, v. n. Verwateren.
Waterp ail, s. Waterzeil , o.
Watersapphire, s. Watersaffler , tn.
Waterscenery, s. Wateipat tiji , yr.
Watefsedge, s. Wateriris , vr.
Watersheep , s. fig. rod, Waters c" aa p, 0,
9 1PortelWatershoot, s. Waterloot. *
loot , yr.
Watershot, s. scheepsw. ,Snelheid van den
stroom, yr.
Watershrew, s. Kleine watt,nuis , yr.
Watershut,s.Waterdam, *
Wate rsky, s. Donker verscht:insel aan de
lucht, waaruit de zeelietlen fielder
voorspellen, o.
Watersnake, s. Waterslang , yr.
to WTatersoak, v, a. In water weeken.
Waterooaked, adj. Van water doorweekt.
V: ore' soldier, s. Wateralcê, yr.
Wa:e; spaniel, s. Water:Iond, tn.
7.7(terspeedwell s. soort van eerepri/s.
Waterspider, s. IVaterspin,
S Vaterspike, s. eene waterplant.
*
Waterspout, s. Watersprong
Waterhoos Hoes, vr.
117aterpiip. *
Waterspring, s. WTaterbron, yr.

WATERS
Waterswallow,, s. Wa; -rzw(rluw vr.
Watertable
s. Wat,;..Kist (anus een'
muur), yr.
AVaterthermometer, s. lratet was mtemoter , vs.
‘Vaterhruss, s. WaterT6ter, vr.
Watertick, s. Waterteek, vr.
kVatertight, adj. Waterdigt.
Watertrefoil, s. Wq.erd, i ebini-! , o.
Watertrough, s. Wutertr,g
Watertupelo , s.
Amerika , Waterboom , vs.
watertwist, s. Watergaren, 0.
Waterviolet, s. Watervi,eltje , 0.
a.
Waterwagtail, s. Waterkl:ikstaa:
—
Waterway, s. , zie Wellroom.
scheepsw., pl. Waterways , Traterloopklos , vs.
Waterwheel, s. Waterrad o.
s. Waterwilg, m.
Wa,erwith,
zekere plant op famtr'ca ,
die eon drinkbaar sap b:vat.
Water-work, s. Waterwer. , o. * ,Schilderij in waterverw,, vr. en e.
Waterworm, s. Waterworm, SO.
Waterwort, s. Waterlisszen, v veer".
Watery, adj. Waterig, Dun.' , Soonkeloos , Waterig. * — ,
, rothBetrekkelsik het water. *—,
tig. *
Waterig, Uit water best,;ande.
Wateryarrow, s. li'ltetvcnkel , yr.
Wattle, s. Baard (van testis bmin), vs.
* , Horde, yr.
to Wat r le, v. a. Vlecl . en Onnuinen.
* , Met eene twilg biTidon.
Wattlebird, s. Baardr,gel,
to Wall, v. n. _bonen , Krollen.
Wave, s. Golf, Baar."--,Ouge1,6kheid,vr.
to Wave , v. n. Golsen , ZWeVell. *- 9
Zwaalien, Spelen. * , Wanke!en.*— ,
Wuiven.
v. a. Does: golven , One en' waken. * , Wenken Een aeker
geven, Maven.
to Wave , zie to Waive.
Waved , adj. in de wapenk., Gegolf d ,
Golvend (ten teeken van roem op z,]e i;ehtzald).
Waveless, adj. Zonder golven, Eifel!, Sill.
Waveloaf, s. Offerbrood 0.
Wave-offering, s. een eioodsch offer.
dtlusne boom, m.
Waver, s. EVELYN
to Waver, v. n. Bewegen. —, Besluiteloos zdYn Wankelen ; to — IN one's
faith, In zO'n geloor Wa12,T:elen.
VeranWaverer, s. Besluitelooze. *
derliik mevsch,
\Vaveringness, s. Besluitcloosheid , yr.

WAVE

Waveworn, adj. Van de golvenuitgeput.
TO/aving , adj. Golvend. , s. Zweven.
* — 5 Wapperen,
Wavy, adj. Vol golven. * Golvend.
Wax, s. Was. *— ,Oorsmeer. *—, Lak,
Zegellak , o.
to Wax, v. a. Met was bestrilken, Wassen.
to Wax, irr. v. n. Wassen,Groeljen. * ,
Worden. Aanrn. Het woord begint te verouderen.
I,Vaxbaby, Waxdoll , s. Wassen pop, yr.
Waxcandle , s. Waskaars , vr.
\Vaxchandler, s. Waskaarsenmaker. *—
Iraskooper,
Waxen, adj. Wassen, Van was.
Waxleather,, s. Gewecst leer, o.
Waxlight , s. Waskaars , vr.*—, Waso.
Waxreel, s. Wasrol , vr.
Waxscot , s. Belasting tot onderhoud der
kaarsen in eene lark , yr.
Waxstand, s. Kandelaar root waskaarsen, vr.
Waxtaper,„ s. Waskaats, vr.
Waxwick, s. Was pi t , yr.
Waxwinder, s., zie Waxstand.
Waxwork , s. Wassen beeld, o.
Way, s. Weg , tn. " 5 SP ant . *
Rigting, vr.*--, Loop ,m., Uitgcstrcie:heid. —, Bean, Reunite, Plaats , yr.
, o.*—,
Toegang
*
Handelmize , Wilz g yr. *—, IV! ,
m., Lotion, vr.; Which —?, Waalbeen ?, Op Welke wilze ?, Hoe ?; This —,
Ilierheen ; That Daarheen; Every
—, In alle opzigten;No —, Geenszinc;
By — of, Bij wvz,c von; By the —, In
hr e voorbijgaan ; to Go one's —, Zilns
weegs gaan ; to Come one's—, Hecnkoniece ; to Be in the —, Gerced Ziji; ; ook:
Bij de hand zijn ; to Stand in one's —,
; to Be out of
Iernand in den weg
; ook: Zich
the —, Van den weg
ye/ gissen, Dwalen ; ook: Niet, bij
hand zijn; ook: Niet tot de zaak behooren; This is a thing out of my—, Daarvan
versta ik niets ; ook Dae is islet in Mlle
ne usage ; It is much out oftny , Diet
is ver buiten mijn plan; ook: Daarbij
verlies ik veel; to Go out of the —,
Divalen ; to Get out of the —, P'egzen
den ; oole: Zich wegovaken; to Ask out
Te peel vregen ; to Make
of she
to S e and out of the—, to Clear the-5
Plants makers; to Give — kviik e n ; to
Bcr:sk the Uithalen , Uit den reg
r::1;ien; That will go a great —, Dot

WAY 11
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zal ver reiken, .Oat zal reel helpen; to
Make one's own —, Zjsv fortuin ma ken;
He must have it his own — , Hij it it het
naar zijnen zin hebben„
Waybit s. Riled wegs , o.
ic%\i'aybread, s. Weeeree vr.
Wayfarer 5 s. Wandelaar,,Voorbilga
Reizisier,
ReiWayfatIng, adj. Voorbilgetande
zend.
zie
to
Waylay.
via:3
,
pret.
&
part.,
1,Nra
to it,-,,T aylay,, ire, v. a. Belagen,Oppassen.
Wa, lad;er , s. Linger , Oppasser,,
Wayles3, adj. Ongeba qnd , Zander wegen.
1,Vaymai;er, s. Baanbreker,, tn.
AVaymark , s. Hands; ijzer,,
to Wa y ment, V. n, SPENCER , Klagen.
toomboote3 , ReiziWaypassengq, s.
ger,, cie onder cve 7 men board korrit, its.
Waythistle, s. H,V. erdistel, Yr.
Waythorn, s. Krui,doren, tn.
Wayward, adi. (*Waywardly , adv.)
K1701 rig.

Waywardness, s. Eigenzinnigheid, yr.
Waywiser,
,
We , pers. pron. Iraj.
We,t1t, adj. Zwc,k,, *
ircek.
to Waken, v. a. Verzwalehn. * , v.
n. CHAucER , Vel zwakken.
V,Yeakener, s Verzwakker,„ vs.
Weakling, s. Zwalthe bloed, m.
'X'eakl y , adv., zie Weak-. *— adj.
Zwakkelirn, Zielec/hjie, Sz:kkelend.
Weakness, s. Zwaloheid.*
Weekherl.
*
, Zw,dekelijA:heid, vr.
V;Teakside, s. Z, vakke zijde,vr., Zwak, o.
Weal, s. Goltk , o., T'oorspoed, *—,
Gemeetee:/..st, o., Republick, vr.
Weal, s. Striem, yr.
to Weal, zie to Wale.
Weald, s. Bosch, o. * —,Wildernis ,vr.
Wealstnan, s. SHAME'. spott., Staatkxndige, on.
Wealth, s. Geluk , o., Voorspoed. * —,
.Rifkdon , in., Geld, o., Edelgesteenten,
Goederen, o. meets%
'Wealthily, adv., zie Wealthy.
Wealthiness, s. Rijkdom, vs., Rilkheid,vr.
Overthedig.
Wealthy, adj. Rifle. *
to Wean, v. a. Spenen.'''.— ,./IfivJnnen.
Afbrengen; to - FROM , a.) ilfwennen
vale; b.) Afscheiden van.
Weanel, s. SPENSER, zie Weanling.
Weanling, s. Gespeend dier. * — , GesPeend kind, o.
Weapon, s. Wapen Wapentuig , o.
Wea-poned,
G-wa,end.
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Weaponless, adj. Ongorapend.
Weaponsalve , s. Wapenzalf, Sympathetische zalf, yr.
to Wear, irr. v. a. Verslitten, 4fs1ijten.
Aanhebben Dragen.
Verteren. *
, Gewoonlijk hebben of vertoonell ,
Liebben; I. ) to — ABOUT Dragen em;
2.) to— AWAY, , Versi.:;ten ;
Water wears AWA' the bank, Het water
holt den never nit, doet den Gerer ver.
dwoinen; 3. ) to — INTO, Brengen tot,
Allengs doen overpa y tot; to one':, self
INTO , Zich allengs gewennen aan , Zich
allengs eigen maken ; 4.) to — OFF , Afsliften ; 5,) to — OUT, a.) Afdragen
Verslitten ; to-OUT a suit of cloches, Len
pak kleeren afdragen; b.)Verteren ,Uitputten , Uimergelen ; Tme wears OUT
all things, De tijd vern?Plt (flies ; c.)
Doorbrengen ; to -OUT miserable days,
Ellendige dagen doorbrenvn ; d.) Kwellen , Plagen , Verstoren, Verb'tteren ;
6.) tO -- WITH , alS A m:71v.,ern WITH
age, Een afgeleefde grijsaard. * ,
scheepsw., ass : to — a ship , zie :o Veer.
—, v. D. Zink in het dragen Mucci; ;
to — well , Zici: iii het dragon g..d hon.den ; fig. Duren, Van dour zijn. *---, Ver.
slijten Vei ces n; I.) to - AW AY Versliften , Vergaan Verdwijnen ; a. )"..0 OFF, a.) en ; h.) Verminderen ;
S.) to — ON , Vergaan Verloopen ; Time
wears ON, De vergaat, vervliegt ;
4.) to — OUT, a.) Verslijten; b.) Verhope's.
Wear, s. Dragen , o., Dragt , y r. ; A
stuff of good —, Eene stof, waar drags
in zit. * —, Sliftaz fe. * Kleeding, yr.
Wear, s. Kade , Weer, y r. , Dam, so.
* , Teener; jnik , y r. , Vischk.orf, 112.
Weard , s. y eroud. , Zorgvuldigheid , yr.
Wearer, s. Drager. - - , Vera lifter , us.
, Ver.Weariness , s. Vermoeidheid.
moeijenis , y r. * —, , Ongeduld , o. *
Verveling , yr.
Wearing, s. SHARSP. Kleeding , yr.
, Zwal e,
Wearish , adj. Weterig. *
Slap.
Wearisome, adj. (Wearisomely, adv.)
Lastig, Vervelend.
Weariso eness , s. Vervelendheid, Lastigheid , vr.
to vV,..ar ■ , v. a, Vermoeffen; I.) to — OUT,
Uitputt n; 2.) to Be wearied owr OF patienc , Het geduldverliezen.*--, Lastig
vallen , Vervelen. * Lessen afkeer ver-

oorzaken.

WEN:.
;Fear} , adj. Vermoeid. * — Ben' eqekeer
van lets heblende , aiardeer rerveoid
wordende ; l a -- on
, Her rcryeeit
* — , Verrele,-.1 ; Not r.o sae — with
you Om u niet to very
Weasand , s. Luc./21,4;,*:‘, yr.
irezeitfe o. , Tre re . el , yr.
Weasel ,
Weasel-coat, een du;ker , Pif iFt3art, us.
Weasel-faced, adj. AI -ger
gezigt.
W,:asel-gutted , adj. Mager, Dorn, Spichtig.
Weasel-skin , s. Wezelvel , o.
Wc...Ither,, s. Weder a. " , Storm, m.
* —, schecpsw., ale : A
Te loever ;
the helm! , Baal of he; roer !
to Weather,
a. SP ENSE TZ. Ann het we*
der bloot
, scheepsw.,
Met tnoeileilikkeid voorip,7 komen ; to —
a point , Etne iandspits voorbij
;
fig. Eene
to boven /omen;
to — a mark , perk noes den wal uitzeilen ; to — a siirp , Te loever -an een
schip zeilen , houden ; to -- a vess , cape,
Een schip, Eene kaap to bow, zeilen ;
tO - OUT , Uitstaan; to OUT 7. SCOCM,
let schtp tegtn een' storm gaande honden.
eatherbeaten , adj. Die of Drat reel nitGestaan heeft door het fivcdor ; A -- ship,
Erna schip, hetwelk, doo, een' storm overvallen, hen, doorgestaan h.eft; A —sailor,
Een oud bsvaren matroo2.
atherbit , s. Slag van het at.'ertouw
e., den koi van het braadspil , 772.
-atherboa-d , scheepsw. , Bind plank,
iehnin in
poorten geplaatct, osos het
e titer to beieeten er in to loopen, a.
Weatherboard i ng, s. Planken , the am
het eerie elude (111;7,17e1 2;2', dun aan het
andere, ter bedekki„g van Frame-houses,
y r. meerv. * , Sp,,,leeten vote pleinlec?;
asst een' muur,, o.
Weatherbrails , s. pl. scl:eepsw. , Locfbrassen , m e meerv. Li.fteuwen can de
loefzijde van het zeil o. n2eerv.
WeatheL7cloch
s. scheeesw. , Se/ insbleed o.
Weathercock, s. Weer:wan ; fig. Vcranderlifi'z mensch, m.
to W...atbercoil , v. a. Owlet- het blfieggen over een' anderen boeg wens/en.
Weafterdriven , adj. van schepen , Door
storusen getei,terd ; — INTO , Door den
storm gedreven in.
to Weather-feud , v. a. Tegen het "ear
beschutten.
Weathergage , s. Warteeken , o. * ,
Loef, y r., Voordeel des winds, o.

WE AT
Weathergall, s. SC17.6S1V., Wargal , yr.
Weatherglass , S. rglas, o., Brometer, m.
Weatherheaded, adj. Veranda rl ijk, OnZ)estendig Wisselvaltig.
'
Weatherline,
s. 112:nistreek yr.
Weathcrly, ,dj Te loever.
Weatherproof,adj.Tegen het weer bestand.
weatherquarter , s. Windvieringyan een
schip op de ioefzijde , yr.
'Weathersail, s. Geteerd zeil ter bedekking , o.
Weathersheet , s. Loefschoot , m.
Weathershore , s. Loefwal , 0 perwal,
Weathershrouds, s.
Loefwant , o.
Weatherside, s. Loefziide ,
Weatherspy,, s. Weervoorspeller, Warpropheet , m.
Weatherstained, adj. Door het weir beschatfigd.
Weathertack , s. Loefhals,
Weathertight, adj., zie Weatherproof.
Weathertiling, s. Dc/then der weérzüde
van een hues met pannen, o.
Weatherwise, adj. Bed; even in het voorsrellen van het weder, Wedrkundig.
\Veatherwioer, s. Weerwijzer,,
to "Weave, reg. & irr. v. a. Weven.*—,
Vlechten. - - , Tusschenvoegen ; to INTO, Weven of Vlechten in. Atom. De
onregelmatige vorm is het incest in gebrulk. * —' v. n. Het wevershandwerk
drijven, Weven.
Weaver, s. Wever, m.
'Weaver, s. een
, P:eterman, m.
Weaving, s. IVeven , o. * — , Weverij, yr.
Web, s. Webbe, Wee/se?, o.* - Spanzaag , vr *
scheepsw. Returnee tusschen de velgen en spoken van een ijzeren rad of eerie
yr.
Webbed, adj. Len vlies voor de oogen
hebbende. —, Door een vlies verbonden.
Webber, s. veroud., zie Webster.
Webfooted, adj. Zwemvliezen aan de notton hebbende, Met zweinpooten.
Webster, s. We y er, m.
to Wed, v. a. Trouwen , Tot man neinen,
Tot vrouw nemen , Huwen, In het huwekik treden met ; fig. Omhelzen .Thrtij
kiezen voor. *
Trouwen, In den
'
echt
"ereezigess; fig. Vercenigen , binden;
Wedded TO, Gehuwd 'net; fig. GeLecht
aan , Ingenomen met. * —, v. n. Trottwen,' In het hinvelijk treden .
Wedded, adj. Getrouwd , Gehuwd. * ,
van het huwelijk ; — love, Huwelijksliefde , vr.
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s. 1:Livel(77f , o. * Tromplegtiglieid , Rblvelij ksvoltt ekkiag. — ,
Br::ilo ft , yr.
Wedding-LI:amber, s. Bruidthemer , yr.
Wedding-clothes , s. pl. 13 loftrg3monad , o.
'Wedding-clay, S. Trouwdag , in.
Wedding-dinner, s. Bruiln:tsmaal, o.
'Wedding-dower , S. Bruidseltat ,
Weddwg-feast s. Bruiloftsfeest , o.
Wedding-garment , Wedding-gown , s.
Bruiloftskleed, o.
Wedding-ring , S. Trouwring , in.
,
Wedding-song, s. Bruiloftszaug ,
Bruiloftslied, o.
Wedge, s. Wigge, Keg, yr.,
Klomp (metaal), vs.
to Wedge, v. a. Met eerie wig k//even.
* , Net eerie wig vast ma/ten, Vast
Belemmeren ; I. )
kielen, Kegge;e. *
to — IN , Insluitcn, Vastklemmen ; )
to -1113 Op/tie/en; 3.) Wedged WITH,
Verscheurd van.
Wedgewood, s. bekende soort van steel:goed , Wedgewood, o.
Wedge-shaped, adj. Wigvormig.
Wedgewise, adv. Wigvormig.
Wedlock, s. Es/it, , IletweliJk , o.
'Wedlock-bound, adj. Door lice huweliik
gebonden , Geiivwd.
'Wednesday, s. Woensdag ,
Wee, adj. genieenz., Klein.
Weechelm , s. Breed!iladige elm , n2.
Weed, s. SPENSER, SHAKSP. Kleed Gewaad. —, CHAPMAN , Oprerkleed
*
thans, pl. 'Weeds, Romvgew.ad
(eener weduwe), o.
Weed, s. Onkruid, o.
Zuive7-en,
to Weed, v. a. /Vieden. *
Ontdoen. * (eene ondeugd) Uitroeif en ; a.) to — FROM , Uitroeijen cut; 2.)
CO - OF , Re/es/pen van.
,
Weecler , s. Wieder,,
seer, vr.
Wied\Veedhook , s. Wiegzer,,
'nes o.
Weeding, s. Wieden, o.
Weedinghook, s. , zie Weedhook.
Wee/less , adj. Zon3er onkruid.
Weecly, adj. [Tit onkruid bestaande.*—,
Vol enkruid.
Week , s. Week, (zeven dagen,)
Weekday, s. Weckdag, Werkdag,
Weekly, adj. Wekelijksch.* —, adv. Wekelijks Alle week, Eens in de week.
Weel, Weelly, s. Maalstroom,
Teenen [is/k, y r., Visch 7,o,1 ,
,
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to \Veen , v. n. veroud., Meenen, Den.' he'd ,

ken, Wanen.
to Weep, irr. V. n. Weenen , SchreVen,
Tranen storten; to- FOR, a.)Weenen OM j b.) Weenen van (vreugde , joy);
a.) to —oVER Weenen over.* — A7/ a gen. * —, v. a. Beweenen.* ,
nen later; vallen ; That tree wee 2 s odorous gams, Die boom gecft lvelrlekende
gem, li7elriekende gem vioeit
diet
Bevochtigen , Bes)roe;e71.
boom. *
Weeper, s. keener. * — , l2Yitte rand
aan eon rouwkleed, m., Pienreuse, va-.
Weeping, adj. Weenend. * —, s. Weep en, o.
Weeping-birch, s. Trcurberk ,
Weeping-cross , S. weleer bij STAFFORD,
Treurkruis , o. ; vrn Kier fig. to Goose
home by —, TrenriT to locus !omen; T: re
way to heaven is by —, De weg near
den bowel is met denrnen bczaaid.
Weepingly, adv. Weenend , Sehre0'end.
Weeping-ripe, adj. Bereid em to weGnen.
Weeping-willow, s. Treurwilg , m.
Weerish, adj. Slap, Smakeloos. * —,
Knorrig, zic Wearish.
to West , irr. v. a. veroud. , Weten.
Weetless, adj. SPENSER, Onwetend.*--,
Onverdacht.
Weevil, s. Korenworm, m.
Vvr eezel , adj. plaatsel., Dun, Spichtig ,
Mager.
Weft, S.; zie Woof.
Weft, pret. Cs part. voor Waved.
Weft, s., zit Wa:f.
Weftage, s. GREW, Weefsel, o.
to Weigh, v. a. I'Vegcn. —, Islgewigt
evenaren Even zwaar zijn. ' ,
gene gewigt
, nemen, verdeelen ,
enz. , Toewegen, Uitwegen. — Lig.
ten ; to —anchor, Het anker —,
Overwegcn, Be‘lenken. —, Verreli:11
ken. * — , Opmerken ; a.) to— DOWN,
a.) Nederdrukken ; b.) Onderdriikk,n ;
2.) to - OUT , Ubewegen, 4fwegen. *—,
v. n. Wegen, Gewigt hebben. " —, Van
gewigt zijn. --, Het tinker ligten. *—,
Drukken , Weben. * —, Zinken; I.) to
tO - WITH
- DOWN , ],Vederzinken;
one, BO' ietnand van gewigt zijn.
Weigh, s. Waag, (d. i. 256 pond, getnetene drooge waren 4 bushels,) yr.
Weighable, adj. Weegbaar.
Weighed, adj. BACON , Ervaren.
Weigher, s. Weber, Waagmeester,, an.;
lig. Hetgene von gewigt is.
Weight, s. Wogisog, Gewogen hoeveel-

*— , Gewigt (waa, naar ge.
Zware raas;a yr.
wogen wordt). *
*
Gewigt, o., Zwaartekrach t, vr.
—, Last, an.* —,Ge yngt a. ,Gewigtigheid, yr.
Weightily, adv., zie Weighty.
Kracht,
Weigh ,iness,s. Zwaarhe:d.*
Steri'ete, yr. *
Gerigt , 0., Gewig•
tigheid, yr.
Weightkss, adj. Zonder gelvigt Ligt.
* —, Ongewigtig.
(Weighrilv, adv._)Zwaifr.
*
Gew,grig,
gewigt.
Weird, adj. in tooverkau,ten bedreveu ;
—sisters, Scliikgodinnen, Parcen,vr.mrv.
Welaway, int. veroud.„Ticlaa,,!
WelcoL:e , adj. Welkom , Aangeneaa, ;
You are-- to it , Ik geer het n gnome
to Bid — , Welkom heete ;'o M
ope's
or.
self— wa rn Zich bediehen van.
frelknto., ,Irees ojZijt we! kom!* ,s.
ndch,,,ke
" , Venrcikonaing
antvangct Van sellers konaci:de , yr.
to We:c,rne ,
a. Verwe,koniei:,
ciiivangen. *
"' anneal:en ,Ontvangen.
Welcomeness , s. BOYLE , AangenaarnLe:d, yr.
VetwelkoWC1COMer
S. SHAKSP
vier, on.
Weld, s. zeker liris d, Wouw , yr.
to Weld, v. a, bij smeden , Aaneen welled,

Welder, s. lemand , die ret.
Ler Land, Pachter,
AVtlder, s. SWIFT,
firniker,, an.
Welding-heat, a. Welhitte , vr.
V,Telfare, s. frelziin , IEelvaren , 0. ,
Welvaart , vr.
to We'*, v. n. SPENSER , Verwelken.
Verdonkeren. — v. a. SPENSER,
•
Deco krimien , Perdonkeren. *
t,elen.
Welkdd , adj. SHAKSP. 1/T1V Onefen
Welkin, s. Uitspansel , a., Lucht , vr.,
Hemel,
Welkin - eye, s, SHAKSP.
Blearily oog , o.
Well, s. Bron , vr. * —, Waterput , ra.
* —, scheepsw. , Pompzode,
in eerie koets , Fieschkeldertje, a. * — ,
Ruiante, wear eerie trap ge!,laatst
wordt , o.
to Wall, V. th Weller; I.) to - FORT
Uityloeffen, Uitborrelen; 2. ) to- F R NI,
Vloeijen nit. * —, v. a. Dien

WELL
Uitsverpen; to— FORTH, Doen uitvloajen,
Schenken.
Well, adv. We: Niet ziek.. *
, Gesci , 1 1.1, Voordeelig. *—, in
prig. * , He rsteM. * , Wel. *—,
Beheorlige, Wel ,G,;schikt. * —,Genoegzaam , Toereil:end. * —, Gunstig ,
, Gepast ; As -Beheo
mooch, T?mekk ;
as , Zoo nil ale ;
— is him, Ilij is gelukk.ig ;
nigh,
Well-aday,, hit. ii.eidas!
Well-advised, adj. Welonderrigt.
Well-affected, adj. Weigezind, Toegee:egen , Gee'egen.
, adj. Goed gemikt.
, adj. Fraai versierd of
opgetooid.
Nell-appointed, adj. Good gekleed, Wel
uitgerust.
Well-attending, adj. Zeer opmerkzaam of
oplettend.
Well-balanced , adj. Goed in evenwigt
gehouden.
Well-beaten, adj. Goed gebaand.
, o. , Weigand,
\Vell-being , s.
m., Welvaart , vr.
Well-beloved , adj. Peel bernind , Peel
geliefd.
Well-beseeming , adj. Welvoegelijk , Betamelfik.
Well-born, adj. Edefgeboren , Van geene
geringe al koms t, Van eene goede geboorte.
Wel l-bot tomed , adj. , zie Well-grounded.
Well-breasted , adj. Eeue goede welluidende stern hebbende.
Well-breathed. adj. vrn een paard, Ben'
goeden of longest adem hebbende.
Well-bred, adj. Welopgevoed , Beschaafd,
Wellevend.
Well-bucket, s. Putemmer,, no.
Well-built,adj.Welgebotilvd,G , edgebouwd.
Well-chosen, adj. Goed gekozen.
Well-cleanser, s. Putruimer,,
Well-derived, adj. Goed overgeleverd.
Well-descended, adj. Van serve goode
afkomst.
Well-deserver, s. Verdienstelijk man,
'Well-deserving, adj. Zeer verelienstelijk.
Well-directed, adj. Welbestuurd.
Well-disposed , adj. Welgezind. *—, Zeer
geschikt.
'Well-disputed, adj. Sterk betwist.
Well-doing, adj. Edel
* ,
s. Goede daad.
, Weiraart,
Welzijn , o.
Well-done, int. Braaf! , Bravo !

WELL
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We11-drawn, adj. Goed gespannen of gotrokken.
Well-dressed, adj. Goed toehereid, Geed
klaar gernaalet. * — , Welgekleed.
Well-endowed, adj. Zeer begaafd.
Well-established, adj. Goed gevestigg ,
Wel ingerigt.
Weleved , adj. Scherpziend ,Gcede oogen
heubi- ide.
Well-tavonred , adj. Bevallig , Fraai,
Schoen.
Weli-featured, adj. School:, Bevallig.
Weil-fed , adj. Welgevoed Dik en -eet.
\\Tell-formed, adj. Welgernackt.
`Nell - g overning, s. Goode regering, vr.,
Geed bestuur, o.
Weill rounded, adj. Welgegrond.
Well-hammered, adj. Goed gehamerd.
Well-harnessed, adj. Wel beschet md.
Wellhead,
0o,rsprong eener bran, tn.
\Veil-intentioned , adj. Weigezind.
'Well-invented, adj. Goed uitgevonden.
Well-known,adj. Wel bekend,Zeer bekend.
Well-labouring, adj. , ads; A — sword,
Ben dappere degen.
Well-lighted, adj. Goed verlieht.
Well-liking, adj. gemeen , Dik en vet ,
Gezet.
Well-looking, adj. Innemend, Er good
uitziend.
Well-made , adj. Welgemaakt.
Well-managed, adj. Goed bestuurd.
Well-mannered, adj. Welgemanierd, Bieschaafd.
Nell-meaning, adj. Welmeenend.* — , s.
Goode gezindheid, yr.
Well-meant, adj. Goed gemeend.
Well-met, int. soon van begroeting Het
is mil lief, dat svij elkander Zion! ,
TP el kom !
Well-minded, adj. , zie Well-affected.
Weil-mouthed, adj. van honden , Goed
kunnende blaffen.
Nell-natured, adj. Goedaardig.
Well nigh, adv. Bijna , Ten naaste boj.
Well-ordered, adj. Wel ingerigt.
Well-parted, adj. weiniggebruik., Zeal.
begaafd.
Well pleasing, adj. Welgevallig.
Well-proportioned, adj. Good geproportioneerd.
Wen-ripened, adj. Good gerirn.
Well-room ,
in eene boot, Hoosgat , o.
Well-rooted, adj. Goede wortels hebbende.
Well-running, adj. von yes zeu,
Hurl.
Well-seasoned, adj. van cone
cd
gekruid.
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Well-seen , adj. Goed bedre y en Zeer
ervaren.
Weil set, adj. Welgesteld , Goed.
Wr en-shaped, adj. Welgemaah.I.
\Veil-spent , adj. WeThesteed.
Well-spola. n,' adj. Welbesprgakt.
Sprackzaanr, Minzaam ,
Well-spread, adj. Goed uitgespreid ;
Breede schouders, m.meery.—shoulder,
Well-spring, a. Bron , yr.
Well-stricken , adj. ,als :— in age , Hoogbefaard.
Well-tasted, adj. Smakelijk.
Well-timed, adj. Te regter tijd tritgeyoerd,
Gepast.
Well-traded , adi. Een' sterken Handel
drifvende, Neringrijk.
Well-tuned, adj. Good gestemd.
WeIl-turned , adj. TITelgemaakt.
Well-weighed, adj. Goed oyerwogen.
Well , willer,, s. Die het goed met iemand
meent , Toegenegene vriend, Beschermcr,
Begunstiger, m.
Welt-wish , s. Wensch y oor iernands geink,
m.
Well-wisher, s. Die eenen anderengeluk
wenscht, Gelnkwenscher, m.
Well-won, adj. Te regt gewonnen.
Well-wrought, adj. Doofwrocht.
Welt, s. Rand, in.
to Welt, v. a. Met eenen rand maken,
Zoomen.
to Welter, v. n. Zich wentelen; fig. Zich
baden , Zich wentelen.
Wem , s. veroud., Teken, Likteeken , o.
to Wen], v. a. veroud., Bevlekken, Bader-yen.
Wen, s. Wen, yr., Pleezige ultras, o.
Wench, s. Meisje, 0. * —, Stet hoer,
to Wench, v. n. Hoeren , Hoerhuizen
bezoeken.
Wencher, s. Hoerenlooper,
to Weed, irr. v. n. veroud, of dicht.,
Gaan. * —, scheepsw., RALEIGH , IndraalJen. Aanm. Het pref. went is ass
pret. van to Go in dagelij kselz gebruik.
Wennel , S. TOSSER, Gespeend dier,, o.
Wennish, Wenny, adj. Ells eerie wen.
Went, pret. & part. zie to Wend. *—,
pret. van to Go, zie to Go.
Wept, pret. & parr., zie ro Weep.
Were , pret. of ro Be ; the plural of the
indicat., and the sing. and pl. of the
subj., exce p t the 2d. pers. sing, thou wert.
Were , s. Kade, y r., zie Wear.
Weregild , s. veroud. , B;,ediegt (voor
manslag), o.

14.,17:
zie
1rert;eri,--;w,-1:
Wernerian ,
Nei:tunian,
Werrerire, s., zic Scapolice.
zie V,Tesand.
s. BAct'N zie Weasard.
1/Pe“e3,
o. *—y adj. Irccren ,
et
,
a.
Nkr
1Vestelssk. adv. Ten resters, Westwart,
to West, v. n. CHAUCER , Naar het
westen gaan.
Westering, adj. MILTON , Naar het westen gaande.
Westerly, adj. & adv. Wes teliik.
Western, adj. Westersch, WeJtelijk.
Westward, adv. Westwaarts.
Westwardly, adv. Met eene westwaartschi strekking, IPestwaarts.
Wet, adj. Nat ,Vochtig ; — WITH tears,
Nat van tranen; ri dew, Vochtig van dauw. * —, Regenachtig. * —,
Nittigheid , or.
s. Water, o. *
to Wei, v. a. Nat waken, Bevochtigen.
Aanm. Soniti/ds words wet als pret.
part. gebruikt.
Wr ether, s. Hanel, Weer ,
Wetness, s. Nathezd, Vochtigheid, yr.
Wetshod , adj. Nat tot aan de enkels.
E0 WeX , V. D. SPENSER , DRYDEN , zie
to Wax, to Grow.
Wey , s., zie Weigh.
Wezand, zie Weasand.
t o Wack, v. a. gemeen, zie to Thwack.
Whale, s. Walvisch, m.
Whalebone , s. Walvischbeen, 0., Balein, o. en Yr.
Whalebone-petticoat, s. Hoepelrok,
Whalefin , s. Walvischbaard, in., Walvisehvin, yr.
Whale-line, s. Walvischlijn, or.
Whale-louse , s. Walvischluis , yr.
Whale-oil, s. fralvicchtraan,Traan, vr.
Whaler, s. Groenlandsvaarder ,
Whaiery, s. Walvischvangst , vr.
Whally, adj. SPENSER , van de ougen,
Doorziekaijkheid te reel witvertocnende.
Whally, zie Waly.
Whame, s. Paardevlieg-, Bret,, vr.
to Whang, v. a. Roffen,
plaatsel., Luide uitspreken , Schreeuren.
Whang, s. in het noorden , Riem, in.
to Whop , etc. , zie to Whop.
Wharf, s. [Veil, Kaai, vr.
Wharfage, s. Kaaig r id, o.
Wharfinger,, s. Kardireester, m.
-Wharf-porter, s. Ear, iiverker m.
to Wharr, v. n. De letters to hard uitspreken.

WHAT
'What, pron. Wat Iletgene, Dar, ha`
Welk. * — , lets. * Welke; — tine,
Op welken tije 1; —day, Op•welkendag.
interrog. Wat?, War voor?, Wat
"vont- een?, Welk?, Medan!. g? * —, ad v. GedeelteliTh— though, 0.f-school, Allitewel.
* interj. Wat .1. Hoe! ;— ho Hezda!
Whatever, pron. Wat ook , Wat het oak
zij. * , Al was.
Whatsoever, pron., zie Whatever.
Wheal, s. Puistje , Zweertje, o.
yr.
Wheat, s. Tarw,
Wheatear, s. Tarwaar Yr. *—, eenvogel, Witborstje, o.
Wheaten, adj. Tarwen.
\Vheatflour, s. Weitonmeel, o.
Wheatgrass, s. Kwekke, yr ., Kweekgras, o.
Wheatharvest , s. Tarwoagst, m.
Wheatplum , s. Witte pruim, yr.
Wheat-sheaf, s. Turficlzoof, yr.
to Weedle, v. a. Door vleijendewoorden
overhalen. * —, v. n. Flikflooijen.
Wheedler, s. Vleijer, Flikflooiler,, m.
Wheedling, s. Vei:jen,
, o.
s. Wiel , Rad , o.; to Break upon
the —, Radbraken. * , Spinnewiel,
o.*—, Ronddraaijing, yr. . * Wagen,m,
to Wheel, v. n. Op wielen draaijen.*—,
Draaijen om eene as. * —, Omwentelen.
* — Voortrollen ; ) to - A BOUT , a.
Ronddraaijen; b.) fig. Randloopen ;2.)
to — oN Draaüen op. * —, v. a. Darn
draaijen.
Wheelharrow, s. Kruiwagen,
Wheelbarrow-man , a. Kruijer,, m.
Wheelcap , s. Niafkap , yr.
Wheel-cutter, s. Radsniftler (voor earwerken), m.
Wheeldrag, s. Sperhaak, rn.
Wheeler, s. Rademakcr,,
scheik., Radvuur,, o.
Wheel-fire, s.
Wheel-hoop , s. Radhoepel , m.
Wheel-horse, s. Achterste aard (year
een
Disselpaard , po.
Wheel-lathe, s. Radsnoer (aan eene draaibank), 0.
Wheel-lock, S. Luns (van een rad), yr.
Wheelnave, s. Radnaaf, Naaf, yr.
Wheelrope s. scheepsw. , Stuurreep , m.
Wheel-shaped, adj. Radyormig.
Wheel-sheave , s Schiff in een blok, yr.
Wheel-spoke , s. Radspeek, yr.
'Wheel-stone , s. Slijprad, a.,Slijpsteen,m.
Wbeelwork, s. Raderwerk , o.
Wheelwright, a. Wagenmaker, m.
Wheely, adj. PHILIPS, Rand.
to Weezh, v. D. Snuiven, Ilijmen.

AV EEL
Whelk,
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S. SHAKSP. , One e ;held, yr.

Puistje , zie WTelk.
*
to Whelan , v. a. Bedekke,': , Begraven
Whelp , s. „Tong (vt-n roofdieren), o. ,
Wel * , Jongc hand.
, OneeugenZoon, tn.
de jongen. *
to Whelp, v. n. van dieren , hi.z. roofdieren „fon gen sverpen Jongen, Wei . pen.
Whelp, s. scheepsw. , als ofa caps:an,
Klarnp aan eene spit, tn.
When , adv. Torn ;— as 9 (veroud.,) Ten
Wanneer?
tilde teen. *
Whence., adv. Van waar.*—, Waaruit.
* Waarom , Weshah-e. *— , Wuar
van daan? ; From —, zie de Aanm.
op Hence. Aanm. DRYDEN bezigt of
whence y ear of what place.
Whencesoever, adv. Van waar het oak
—, Waarvan het ask zij.
Whenever, Whensoever, adv. Wanneer
het oak zij.
Where, adv. Waar. * —, Wear? Aanm.
Sommi ge nieuwe re schrijvershebben where
als een renxtief gebruikt , waar plaat,
slechts figuurlOk bedoeld word:, als: A
letter where he wrote thus. -- Where
voor Whither is in de jongste ajdenzaa
Veely uldig gebruikt ,dat het naauweliilk3
weer als eene font kan aangernerkt werden: Where are you going? ,
gnat gij been?
s. veroud., Plants, yr.
\Vhereabout, adv. Waaromtrent. * —,
Waaro y er. *
, s. SHAKSP. Plaats
waar iemand is, Yr.
Whereabouts, adv., zie Whereabout.
, Terns)/
Whereas, adv. Terwijl. *
daarentegen.
Whereat , adv. Waaroyer,, Waarop,
W!arb :J.
Whereby, adv. Waardoor.
WherefOr, adv. Waatook.
\\Therefore, adv. Waaron.*—,Daaram.
Wherein, adv. Waarin.
Whereinto, adv. Waarin%
Whereness, s. De tlaats waar,
Ubiety.
Whereof, adv. Waarvan.
Wher4on , adv. Waarop.
Wheresoever, adv. Waar oak.
Wherethroueh, adv. Waardoor.
\\Thereto , Whereunto, adv. Waartoe.
Whereupon, adv. Waarop.
\\T herewith, Wherewithal , adv. WaarWherrer s. AINSW6RTH B. and FL.,

Oorveeg, yr.
to Wherret, v. a. veroud. , Eene oorreeg
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WIER,

geven. • thans in het gemeenzame
verkeer , Aan de ooren lullen , Met zip;
gesnap vervelen.
Wherry, s. Boot, Sleep, die zeer ligt
is, v r.
Vissc7ierivaartuig , o.
to Whet, v. a. Wetten, Scherpen. *
Aanzetten , Verbitteren.
Whet, s. Scherpen, o. *
, Borrel om
de maag to scherpen, m.
Whether, adv. Of; —... or, Of... of.
* —, pron. veroud., Tile van beide.
Whetstone, s. Wetsteen, m.
Whetter, s. Wetter, Schertier, on.
Whey, s. het waterachtig heel van !Welk,
Wei., Hui , yr.
Wheyey,, adj. Weiaclitig.
Wheyish, adj. PHILIPS, zie Wheyey.
Which, pron. Welke. Asses. Als betrekkelijk voornaamwoord word het vroeger
ook van personen , dock titans enkel van
taken en redelooze wezens gebruikt.
Vroeger had het the voor zich , dock niet,
zoo als in het Nederd. hetwelk aan which
vastgehecht The which.
'Whichsoever, pron. Welke van beide
het oak zij.
Whiff, s. Geblaas 0. * — , Trek (hi het
rooken), Haal ,
to Whiff, v. a. Pollen, Uitblazen.
to Whiffle , v. a. MORE , Blazen; I.) to
- AWAY, Wegbiazen; 2.) to OUT OF,
Blazen uit. * —, v. n. Heen en weer
fladdcren.
Whiffle, s. veroud., Fluide , o.,
, yr.
Whiffler, s. veroud., Fluiter,
titans, OnbeBode , Voorlooper. *
duidend wezen, e. , Nietig mensch, m.
Whig, s. Wei, y r. * iemand van zekere part& in Engeland , de vijaeeden
van de Tories, die voorstanders zijn van
het koninklijke huffs, en van de bisschoppelilke kerk, Whip, m.
Whiggarchy , s. SWIFT Bestuur der
whigs , o.
Whiggish, adj. Betrekkelijk. de Whigs.
Wbiggism, s. Partij der Whigs, yr.
*— ,
While, s. Wo 1, Wijle, Pees,
adv. Terivill , Gedurende dat, Zoo lang
ale. * —, Ten zelfdcn tijde , dat.
jkl While, v. n. Toeven, dralen. * —,
v. a. of (meestal) I.) to — AWAY, Verbeuzelen , Verleuteren ; 2,) to - OFF ,
Uitstellen.
Whilere , adv. SHAKSP., MILTON, zie
Erewhile.
Whiles, adv. veroud., zie While.

WWEL
Whilom , adv.SPEN31:!1. 3 MILTON , Vroe,
ger, Weleer, Eons.
Whilst, adv., zie While.
Whim, s. Gril, yr.
s. Regen' , ogel ,
to Whimper , v. 0. Kermen , Kreunen.
Whimpering, 5. Gekerrn Gekreun, c.
Whimpled, adj. Door schreOn misvortad.
Whimsey , zie Whim.
to Whimsey , v. a. B. and FL. , Met gril.
len Vervulien.
Whimsical, adj.
Whimsically, adv. Op eene grillige
Wh i msicalness , s.
yr.
Whimwharn , s. B. and FL. , Beuzelarj,
Gral , y r. * —, Speeltuig, o.
Whin , s. Schorpioenskruld, o.
to Whine , v. n. Weenen Kermen.
Whine, s. Gekerm , o.
Whiner, s. Weener, Kermer, tn.
to Whinny, v. n. Ilinniken.
Whinstone , s. plaatsel., Basaltsteen , m.
Whinyard , s. HuDisaAs , met veracht.,
Zwaard, Braadspit, Kaasmes, o.
to Whip, v. a. Geeselen.
— , Een'
overgeslagen' naad maken, Oyernaa‘ten.
* —, Inwikkelen. * —, Toetakelen.'—,
Behendig wegnemen; I.) to — ABOUT,
Omwikkelen; 2.) to — AWAY, Wegnemen ; 3.) to
ON, Oraemen ; 4.) tO
- OUT, Ultnemen • 5.) to- UP , Opnemen. * —, v. n. Zieh vlug beivegen.
Whip , s. Zweep, vr. *—, Geese/. tn.
* —, als
and spur, Spoorslags , Me;
de grootste snelheid.
, scheepsw.,
Slaggarnaat, y r. , Klaplooper, m.
Whipbreech, s, Slag op den achterste, tn.
Whipcord , s. Zweeotouw,, o.
Whipgrafting, s. bij tuinters ,zekerewze van enten , Zuigen , o.
Whiphand, s. Regterhand (van den raiter),vr.; fig. toHave the — of one, Ds
overhand over iemand hebben.
Whiphorse , s., zie Horsewhip.
Whipjack , s. gemeen, Bedrieger, die
als een schipbreukeling de menschen
afzet , an.
Whiplash, s. Slag ( non tens zweep),m.
Whipmountinz, s. Zweepbeslag, o.
Whipper, s. Geeselaar,, an.
Whipper-snap F er,, 0., zie Whipster.
Whipping, s. Geeceling yr.
Whipping,pm , s. Gee,etrhaal, m.
Whip-poor will , s. Virginische geiten•
meiker,
Whip-rope, s. Takelgaren, o.
Whipsaw, Spanzaag , Yr.

WHIP
Whipsnake , S. Zweepslang, vr.
Whipstaff, s. bij stuurl., He lmstok, Kolderstok , tn.
1Vhipster, s. Vlugge kwant, m. (m.
Whipstitch, s. met veracht.„ Kleermaker,,
to Whipstitch , v. a. Nnaifen, Hechten.
Whipstock, se Zweepstok; fig. Voerman,
in. * —, Voermanszweep , vr.
Whipt , noodelooze zamentrekking van
Whipped.
to Whir, v. n. Rondsnorren ; to—AWAY,
Wegsnorren. * —, v. a. SHAKSP. , zie
to Hurry.
to Whirl , v. a. Rondslingeren; to —
AROUND , Rondslingeren , Rondzwa‘'ten.
• —, v. n. Rondolingeren. * —, hard
loopen ; I.) to — ABOUT , Ronddmaaijen,
Rondsnorren; 2.) to — AWAY, Wegsnellen.
Whirl, s. Ronddraaifing. * — , Snelle
beweging , Yr. * —, Ding, dat zich snel
in het rood beweegt , o. (zie Cestus.
Whirlbat, s. Strifdkolf,vr. *—, DRYDEN,
Whirlbeetle, s. Zwemkever, in.
Whirlbone , s. Knieschijf, yr. * —, Aaltoile& , Tolletje, o.
Whirlgig , s. Zweeptol , Drfirtol , tn.
Whirlingtable, s. Tafel van de wetten
der zwaarteleracht , yr.
Whirlpit, s. veroud., zie Whirlpool.
Whirlpool, s. Draaistroom, tn.
Whirlwind, s. Dwarrelwind, m.
Whirring, adj. Klapperend.
to Whirry, v. n. veroud., zie to Whir.
Whisk, s. Borstel, Boender,, 17tger,
Kleine bezem. * —, weleer,, Kraag ,
( eener vrouwenkleeding), in. * —, thans,
&idle beweging , vr. *— , Rilkiviud,m.
to Whisk , v. a. Vegen , Schuif eren. *—,
Vlug bewegen,Zwaai)tn; I.) tO—AWAY,
Snel afdoen; 2.) to — oFF , Afivgen.
* — , v. n. Zich mei bewegen ; I. ) to
— ABOUT, Rondyliegen , Rondfladcleren;
2.) ,o— AWAY, Wegsnellen, Zich weg.
spoeden.
Whisker, s. Die of Dat veegt, Veger,
tn. * —, ongeschoren Naar op het aange.
zigt ; welter van een' mensch , thaw. nog
van cene kat , Knevel , Knevelbaard ,m.
* — , thans, Bakkebaard, tn.
Whiskered, adj. Met knevels. * —, Gebakkebaard.
Whiskerless , adj. Ongebakkebaard,
Whiskerless-cheeked,adj.,zieWhisiterless.
Whisker-splitter, s. gemeen, Shove ros,m.
Whisker, s. plaatsel. Bland, yr.
NA'hisky,, s. naam eener sjees met een
paard.

Willi
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Whisky, s. zekere drank, Whisky ,m.,
zie Usquebaugh.
to Whisper, v. n. Fluisteren ; to — IN
one's ear, Iemand aan 6.1 in het sot
fluicteren. * —, v. a. Fluisteren, Influisteren,Toe fluisteren; I. ) rO—ABOUT,
In het geheim zeggen of verspreiden;
2.) to —IN one's ear, Iemand influisterev ; 3.) to — TO one, Iemand toefluisteren, In het osr fluisteren.
Whisper, s. Finistering , vr.
Whisperer, s. Fluisteraar. *—, Geheimkramer,, M.
Whispering, s. Fluisteren,Gefluister, o.
Whisperingly , adv. Fluisterend.
Whist, adv. & int. St!, Pot!, Soil ! •—,
s. naam van zeker kaartpsel , Whist, 0.;
to Play at —, Whist spelen.
to Whist, v. a. MILTON, SHAKSP. , Tot
zwijgen brengen, Doen zwifgen. * —,
v. n. SURREY, Stil worden, Zwijgen.
to Whistle , v. n. Fluiten. * —, Piepen. * — , v. a. Flziiten,Fluitentle roopen ; I.) to — OFF, (ten' valk ,) Door
fluiten doen vertrekken of terugkomes ;
2.) to —UP , Bij zich fluiten.
Whistle, s. Gefluit, o. * — 5 Toon (eener
fluit). * —, Mond, m.* —,Fluit , vr.,
Fluitje , o. * — , Gefluit (der winden).
* —, Fluiten (on de honden naar zich
toe to doen komen), o.
Whistler, s. Fluster, m.
Whistly,, adv. 1659 , Stil.
Whit, s. Stip ,Puntje , o. ; No —, Nov
a —, Nieto ,Geen hoar, Geen greintje;
Every—, Iede; e kleinigheid.
White , adj. Wit. * —, Bleck. * — ,
Blank , Onbevlekt.- * —, Gros ( van ouderdom); fig. Berreesd,Vreesachtig.*—,
s. Witte klenr,, y r., Wit. * —, Wit,
Doel, Merk. * —, Wit (van een ei).
* —, Wit (van het oog), o.
to White, v. a. Witten, Wit »taken.
Whitehalsam, s. Balsem van 'Ueda, s*.
Whirebarc , s. soort van karper.
Whitechalkpencil, s. Kriftstift, m.
Whiteclay,, s. Suikerklei , yr.
Whitecordage , s. Ongeteerd touw,, o.
Whitccorn , s. Tarw ,rog , gerst en haver.
Whitecunt, s. Gladde roch, m.
V.Thitedittany , s. Witte poiei, yr.
Whiteeagle , s. Witte adelaar, m.
Whiteear, s., zie Fallow finch.
Whiteface , s. files (voor het hoofd vas
een petard), yr.
White-fir, s. Noodleugen, yr.
Whitcflaw,, s., zie Whitlow.
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kWhitefoot , s. Witte vl .3k aan den pont
van een paard , yr.
Whitefriar,, s.
monnik
alt
WhiteC:outed,
goose:Boom !
Bans, yr.
s. Galappel ,m., Gatnoot, vr,
Whitegame , S. , ate Ptarmigan.
Whitegold, s. Wit coed, Platina , o.
Whitehall, s. ;main van ten koninklijk
paleis aan den Teems.
W hiteheaded, adj. GrU't, Metwitte harem
Whitehearc - cherry, s. Spaansche leers, vr.
Whiteheart - silver, s. in regten , Geldbelasting op de bosschen bij Whiteheart, vr.
Whiteheat, s. Gloeihitte , yr.
Whitehellebore, s. Wit nieskrui d o.
White - herring, s. Greene haring, m.
White-horehound , s. Witte andoren m.
White-iron , s. Bilk , o.
Whiteland , s. Kleigrond , tn.
Whitelead, s. Loodwit , o.
Whitelie , s. Onschuldige leugen , yr.
Whitelime , s. Walealk, m.
Whitelimed, adj. Gewit.
Whiteline, s
it tecsehen de kelommen,o.
Whitelivered, adj. 11Vdig.*—, Lafhartig.
Whitely, adj. SHAKSP. Witachtig.
Whitemaiden-hair, s. Steenruit vr.
Whiremeat, s. Melksp-Us , yr. '
Kipenvleesch ,
T h . temoney , s. Zilvergeld ,Wit geld , o.
to Whiten, v. a. Wit maken , Witten.
• —, v. n. Wit warden.
Whitener, s. Witmaker, m.
Whiteness , s. Witheid. * —, Bleekheid.
, Zeiverheid Onbevlektheid , yr.
•
Whitenib, s. Dole , yr.
Whiteoakum , s. Ongeteerd werk , o.
Whiteoil, s. Walschot , a.
,
Whitcowl, s.
Whitepaint, s. Loodwit yerw,, yr.
Whitepaper, s. Schoendrek , m.
Whiteplum, s. Witte preim, vr.
Whitepot, s. Eljerkaa; , yr.
Whitepowder, s. Gewaand buskruid ,
dat geen' knal geeft, o.
\/Vhiterent, s. Betasting van 8 pence,
wake iedere bergiverker in de tinmilnen
van Devonshire aan den hertog van Cornwall meet betalen. * Geldpacht , vr.
Whiteserjeant, s. gemeen, Vrouw,, die
haar' man uit de kreeg haalt , yr.
Whitesickness , s. eene ziekte der vrouw.
eesters na de beyruchthg.
Whitespur, s. ridder met witte sporen ,
Witspoor, tn.
Whitestraits, s. pl. snort van lake;;.

Whiteswelling , s. Zraagorsehap , yr.
Zwellen der gewrichten, 0,
Whitetail, s. , zie Whe,?tear.
Whitetape s. ono jet,:- vcrbesscn ov6tgehaalde moutwijn, Wtch,':older,,
D-oeiTe 11,9rm
Whit.er_ette,r,,
, s. Witte dem; no.
Whitethroat , s. Witkeeltje , a.
irttebrood, o.
White - ommy,
White - vitriol, s. Witte vitriool , m.
Whitewash, s. Schoonheidswater,, (your
de heid ,) o.*— , Kal k can to witten), tn.
to Whitewash, v. a. Witten.
Whitewasher, s. Witter,
Whitewine , s. Witte wijn. * , scherts.,
Jenever,, m.
Whitewood, s. Dennen hour, o.
Whither, adv. Waarheen, Werwaarts.
Whithersoever, adv. Waarheen sole.
Whiting , s. Wafting, y r. * --, Wiebalk, us.
Whitish, adj. Witachtig
Whitishness, s. Witachtigheid , yr.
Whicleather, s. Zeemledr,, o.
Whitlow, s. Fijt,Vrit {aan de v Inger s),yr.
Whicsour,, s. een zure appel.
Whitster, s. Witter. * — Meeker:4. en.
-Whitsul , s. provinc. , zie Whiteeir.
Whitsun, adj. omstreeks pinks:ere!: zijnde,
Pinkster...
Whitsuntide, s. Pinkster,, o.
WhitTle ,
veroud., Mes o.
to Whittle, v. a. Sniiden.
Whittle, s. weleer, soort van witte dewitte
ken of mantel. * —, thaas,
(Ica 1)1.,
XV hi ry-brown ,

adj. Lichtbruin.
to Whizz, v. n. Seizen,Brommen,Gon2 en.
Gegr,:.s , o.
Whizz, s. Gonzing
\VII° , pron. Wie , Wake , Die. * —,
Wie?
Whoever , pron. Wie ook , fll wie.
Whole , aj. Al. —, Geheel. *— , Ongeschonde3. * —, Herste,'d. * —, S. Geheel. * —, Stel ,
, a.
Wholesale , s. Handel in het groat ,
* — , Gebeele moos , vr. * , adj. In
het greet handelende ;-- merchant, Grossier , vs.
Wholesome, adj. (Wolesome'y, adv.)
Gezond * —, Heilzaari: , Gezond. *—,
ttig , Dienstig. * , Aangenaam.
Wholesomeness, s. fkilzrta.heid , yr.
Wholly , adv. Geh,et en al, Itr allon deck.
Whom, duel. of Who.
Whomsoever, (led. of Whosoever.
Woobub, a., Z;

Geschrceuw,
Whoop, s., zie Hoop. *
, zekere vogel ,
Naschreeuwen , o.
Hop, tn.
to Whoop, v. a. & v. n. Naroepen.
to Whoot, z i e Hoot.
to Whop, sr . a. gemeen, Sloan, Poifen , Doffcn.
Whop, s. gemeen, Slag, Smeer, Klan, m.
Whopper, s. gemeen, Die slant, m.*—,
zie Strapper, Thumper.
Whore, s. Hoer , Ligtekooi , yr.
Whore, v. n.Theren. * — , v. a. Ver.
leiden Acne h er maken ; to AWAY,
Verhoeren.
Whoredom, E. l ' oerenleven , s. , Hoe.
rerij , yr.
Whoremaster, Whoremonger, s. Hoerenlo6per. * —, Hoerenwaard ,
Whores, u, s. Hoerekind , o.
Wholish, adj. Hoernchtig.
Whorishly, adv. Hoerachtig.
Whorishness , s. Hoerachtigheid , yr.
Whorl, s. Draaffing vr.
Whortleberr,-, s. Heidebes , y r. , zie
Bilberry, Ileathberry.
Whose, pron. poss. case of who , en somt;:ids of Which.
Whosoever, pron. Wie ook , Al wie.
Whurt, s. Heidebes , yr.
Why, adv. Waarom. * , Wel , Ei.
Whynot, S. HUDIBRA3, Doordriiven, O.
aan het bride ';'on woorden
Wic,
beteekent : Dorp, Baal, r,/ Kasteel ;
.iVederd. Wijk.
Wick, s. Pi! (eener kaars)„ vr.
Wicked, adj. ( Wickedly , adv. ) Slecht,
Bedorven , Boos, Goddeloos. —, Stout,
Ondettgend.*--, Vqrderfeli,7e, Schadolijk.
Wickedness, s. Bedorvenheid , C.,!oddeloos.
held, yr.
Wic ter, adj. Van teen gevlochten, Teener?.
Wicket, s. Deurtje o. het
cricket, Poort, vi.
Wicliffite, s. Aanhanger van Wicliffe,trit.
Wide, adj. Wiid, Ruirn. * —, Breed.
, Ver. *
, adv. 11"&d.
,
* , Per.
Widely, ado., zie Wide.
to Widen, v. a. Verwijden. *
v. n.
Wilder 'Norden.
*—, Breedte, yr.
Wideness , s.
Widgeon , s. zekere watervogel , veel naar
eerie eend gelijkende , Spekeend, vr.
Widow, s. Weduw,, yr.
to Widow, v. a. Tot wedaiv maken.*—,
Met een weduwengoed beschenken ; fig.
Berooven van lets goed,.
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, m.
.
Widower , s. Weduwnaar
"—,
Wi,lowhood , s. 117cduwenstaat ,
ei , wengoed , a.
Widowhunter, s. Wedmverrjager,, Vrijer
van rirke weduwen , m.
Widowmaker, s. Weduwermaker , vs.
s. Zon3e1>loe7n , yr.
Yid , •, s. JPejdte. * — , Breedte. yr.
to V, old , v. a. llanteren , Behandelen.
Wieldicss , adj. SPENSER, Onhandelbaar.
Wieldy, a(j. II3ndelbaar.
Wiery, adj. veroud., zie Weatish, Wet.
Wiery, zie Wiry.
Wife , s. (pl. Wives ,) Vrouw met betrekking tot haren 'mum , Gade , Echtgenoot, y r. Aanm. Tot nog voor weinigs
jaren had het de oorspronkeltike beteekenis van vrouw (woman) Ito Goodwife , Alewife , etc.
Wifehood, s. Stant van (getrouwde)
vrouw, VI.
Zonder vrouw.
Wifeless ,
Wifely, adj. DRYDEN, Eene getrotrivde
vrouw betwriende.
Wig, oan 10% elude van mansnamen ,
beteekent oorlog of held.
Wig, s. Pruik , vr.
Wig, s. soort van koek. Weg,;e, yr.
Wight, adj. SPENSER , Vlvg.
Wight , s. Perseon , Kerel , on.
Wightly, adv. SPENSER , Plug.
Wigwam, s. indische hut, Wigwam, yr.
Wild, adj. Wild.* - Woest, 0 nbebouwd.
, Ongere*
Onbeschaafd.*
geld. *
Losban.
Onbestendig. *
Zonder side. * —, Denkbeel*
, s. Woestiln,
dig , Hersenschimmig. *
Wildernis, yr.
Wildbas11, s. Kleine bergmunt , yr.
Wildbee , s. Wilde bit vr.
Wildboar, s. Wild zwijn , O.
Vthldbriar, s. Hondsroos , yr.
Wildcarrot, s. Gewone peen,
Wildcucumber, s. Wilde kemkommer, m.
Wildcumin , s. Wilde leomijn,
Wilddove , s. Wilde dui f, yr.
to Wilder, v. a. Doen Yerdwalen , Does
dolen.
Vaclerness , Woestijn Wildernis. •--,
MILTON, Wildheid, or.
Wildfire, s. Wild vuur „ o.
s. Wild gevogelte, o.
Wildgarlick , s. Wild look, o.
Wildgemander, s. Wilde salie , yr.
Wildgoat , s. Klipgeit, Gems, vr.
W ildgoose , s. Wilde gans , yr.
Wildgoosechase, s. Wilde-ganzeniagt,
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y r. ; fig. Najagen van jets, deot merea
niet ligt zal bereiken, o., Meld,'
Dwaasheid , vr.
s. Wilde appel
Wildly , adv. , zie Wild.
Wildness, s. Wildheid. * —, Onregelmatigheid , y r. *—, Gebrek aantegenwoordigheid van gcest, 0.
s. List, Lang, yr. , Bedrog, o.,
Streek no.
Wilful, adj. (Wilfully, adv.) Ontemboar,, Halsstarrig. , Opzettelijk ,
Voorbedacht.
Wilfulness, s. Ontembaarheid, Halsstar,riglreid. —, Opzettelükbeid, vr.
'Wilily, adv., zie Wily.
Wiliness , s. Listigiieid, Bedriegelijkheld , yr.
Wilk, s. Trometslak , y r. *— zie
Aspecies of periwinkle.
Will, s.
, m. * — , Willekenr , yr.,
Welgevallen. * — , B cheer , Bestnur ,
o.
Goedes'ijm'e beschikking,vr.*—,
ylil, m., Testament, o. ; Good ,
Toegenegenheid ; yr.;
, Ajkcer,,
vr.
s. verkort van William; -- with
a wisp, Dwaallicht , o.
to Will, v. a. &
* —, Begeeren.
* —, Bevelen. *
Willer, s. Die wil.
\Vining, adj. Gewillig. * —, Begeerig.
* — Genegen. *
Gereed. * —,

wimp

Wimble , adj. SPENCER !'lug, Behendig.
to Wimble, v. a. Boren,
s. Hoofddeksel, o. *—,Sluzjer,
to Wimple,v.a.Neertrekke;:,L3tenvodien.
to Win, irr. v. a. OVeilVillnen.
Verkrijgen.
Winnen , Orerhelen.
Wins, en (in ecn spel). — ,
nen , Overwinnen ; 3.,) to —
BY
presents, Door g.,-chenken winnen of
overhalen ; to —a p , ace BY assault, Eene
vesting stormender hand innemen ; e. )
to — one OVER, Ziclz van iemandverzekeren ; 3.) to—one TO 5 a.) Iemand bevegen tot ; b.) demand bewegen om Se.
* — , n. De ovetwinning behalen,
Zegenieren. * —, In gunst geraken , InYloed krijgen. Vorderen, Winnen.
—, (in het spel )Wins en; to— ON of
UPON , Winner], Invloed lora:igen op, Ver.
krt.:gen , Verweryen.
to Wince, v. n. Stooten, Siaan, Zich
wringen , Kr impen.
\Viocer , s. Die of Dai- zich wrings ,
stout.
to Winch, v. n. Zich wringer , Ks/os.
pen, Sloan, Stooten , Stamproeten.
Winch, s. Slag, Scoot, Schop ,
*
dargene, waarmede lets gedraaid Ivor dt,
Draaijer, m.
\Vincopipe, s. zeker rood bloetkpje.
Wind, s. Wind. * — , Adem, tn. *
Lucht. * —, Winderigheid, vr.; Down
the—, In verval; to Take or Have the
—, De overborne! hebben ; prov. co Belch
,adv. Gaarne.*—,
the — into a man's face, makes hirl wise,
Willingness, s.
, Toeste ne
Tegenspoed nzaaAt
ming, yr.
to Wind, v. a. Luckten. * — p den
Willow, s. Trig, 117.
reek raven. * —,(een paard) Buiten
Willowed, adj. Vol wilgen, Net wilgen adem rijden, Afjakkeren. * , (een
begroei3.
paard) Adem latenhalen, Latenrusten.
V^'illove all, s. h"7.1genroos , vr.
Door blazon goluid dden ge,en,
Willow ;arland, s. Wilgen0-ans , m.
als: to — a horn, Op een' borer;
Willowherb, s. Wi-genroosje, 0.
to Wind, irr. v. a. Draat:ten , Wendcn.
Willowish, adj Wilgenklearig.
, Winden. * —, Indy ingen. * ,
Willqwlark, S. IT7Igen;eeureiik, to.
Veranderen. *
Inwinden,
len ;
s. Wilgcnnzitt , yr.
to — IN, a.) to — one IN une's
i low-r:ghtinple , s. Riettkusch, yr.
arms, demand in zijne arisen Limn en ;
s. Wilgenborch , on.
b.) to — one IN by craft, lemand y an, s. pl. Wilgen si?anen gen , demand door list in ziine usage
(voor 11 ,edon ), tn. meerv.
krijgen ; 2.) to — INTO, a.) Verleiden
s. pl. Pleehtwerk van wil- tot; b.) Laten yloet:fen in, Plechten in;
gen brit r,o, hocden, o.
c.) to — one's self INTO , Dringen in ;
lA r illowweed, s. z 7cer gewas.
3.) to— OFF, Zifwinden ; 4.) to - our
Willcwwort , S. 0.
or , Winden nit, Brengen of Redden
Willowy, adj., zic Wiliowed.
nit ; 5.) t0-ROUND, Winden om ; 6.
Wily, a.lj. Listig, Bedriegclijk,
tO — UP, a.) Opwinden (garen); b.
Wimble, s. Boor, Drilboor
Opwinden (een horlogie);
,

WIND
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Sluiten, Ten einde brengen ; d.) BMW Windowcurtain, s.Vens tergortliin,vr. en ogen, Brengen, Stemmen (voor, for). Windowframe , s. Ven.rtetkozijn, o.
, Gedraaid Windowglass, s. Pewter-gins , o.
• —, v. n. Dram:fen.
worden. * Kronkelen. 4 —, Los zlin; Windowpeeper, s. scherts., Ontvanger
i.) to— ABOUT, Kronkelen oh Stinge- van het venstergeld , tn.
ren om; 2.) to—OUT OF , ZIch losma- Windowpot, s. BloemPot elan het manor, m.
ken uit ; 3.) tO - THROUGH, ICronke Windowshutter, s. Vensterinik, or.
len door ; 4.) The ship winds UP, Het Windowsill, s. Vensterdrempel , tn.
Windowtax, s. Vensteigeld, o.
sehip draait voor ztin ranker op.
Windage, s. in de geschutk. , Spel ing, vr. -Window , adj. Met Nellie kruisstrepen,
Netvormig.
Kieloalk.*—,Windba1k,w.
Windbeam,s.
-Windpipe, S. Lerichtpif?), vr.
\Vindberry, s. , zie Whortleberrv.
Windbound, adj. Door tegenwind opge- Windrow, s. Gespreid gras , o.
NATinesoil, s. Koelzeil
houden.
Windshock , s. n(zo; C3;1 ' boom , WindWindchest , s. Windlade, yr.
breath, Windscheur , vr.
Windcolic, s. Windkol;;k, o.
\Vinded , adj. in znmenstei ling , Ademig. \\rindsscker, s., zie Windhover.
Winciswift , adj. Snel ale de wind.
)Vindegg, s. Windei , o.
Winder, s. Draaift , , m. *— Winde , Windtaut , adj. Door den wind gespannen.
y r. *— , Gewas , da: zielz om ices an- * —, Door den wind op zijde gelegd.
Windtip;ht , adj. Winddigt.
tlers winds, o.
,
Zinkmerle, or.
Windfall, s. Afgevallene 4, ruchten, yr.
meei-v. * Onverwachte 0 4 -fouls , vr., Windward, adv. Naar den wind. * ,
adj. Naar de windzijde gelegen. *—, s.
Buitenkansfe, o.
Windfallen , adj. Afgewnaid , Afgevallen. Windzijde , yr.
Windy, adj.
, Winderig. *
\Vindflower, s. Anemoon, yr.
Naar den wind, Ann den wind blootge.
\Vindgage, s. Wondmeter,
— , Ledig, 1,Idel, Winderig.
s. bij pezarden , Gal, vr., Gal- steld.
* — , Windig , Stormachtig.* —, Opgelen , yr. nteerv.
Wine
,
s.
azen .
/Fyn , m.
Windroer,
o.
Windgun , s.
Winebibber, s. Wijndrinker ,,m(bl
W:ntlhover, s., zie Castrel.
Wind-I Winebottle, s. ITV -oflece h , yr.
Win&ness, s. Windigheid. *
Winecellar, s. Wijnke.7 der ,
o.
z ycht , y r.
Kronkeiing.
*
,
Kant- Winecock , s. Wifnkrnon , m.
s.
Wineconner, s. Wijnp:,/ever. —, Opbogt , vr.
ziener over de wipmant, no.
Winding-butt, s. Boegh.out, o.
, vr.
Winecooler, s. Koelvat voor wijn, e.
, s. Kromme
Wibecooper,
s. I7ojnkuiper, an.
indiugsheet, s. Doot7k.leed,Hennekleed,o.
Winecup, s. LPIfnbeker, m.
Winding-tackle, s. Zitgijn, yr.
Winding-tackle-pendent , s. Hanger van Wineglass, s. IFijnglas , o., Wifnromer, tn.
Winelees, 6. p1. Wijndroesen, on.
eene geftz,
Wind-instrument , s. Blansinstrument , \\Tinel : cence, s. Verlof om efin to verkoopen , 0.
Blam-speeltuig, o.
\Vihemeasure , s. Wijnonnat, yr.
Windlass, s. Haspel, , vr.
Draaijer, no. * —, Windas , Brand- Winemerchanc, s. Wijnkooper,,
Vv inemulier, s. Wijnwarmer ,
spil , vr.
P,ineoffering; , s. pl. Wiinoffer, Dranks. Haspel , tn., Spil , yr.
o6rer,, o.
WitAless, adj. Ademloos.
W ineporter, s. Wijnverlater , tn.
Windmill, s. Windmolen ,
irepress, s. Wijnpers , yr.
lAr indmonth, B. Windmaand, y r., Nos. wijnverkooper,, no.
1-ember, m.
Window, &Penster,0. *—,Roam, e. en yr. Wine-vinegar, s. Pl7tYnazijn , 171.
to -Window , v. a. Met vensters voor- Wine-waiter, s. Wifn-presente. erbled, o.
z l en.* — , Ann het venster plantsen. *— Wing, S. Vleugel.* , Waatjer , m.*—,
Vlsgt. *
Ziftle , Flank, yr. *
Met opening en makes.
Zifituk, o.
Windowbench , s. Vensterbank, yr.
to 'Niog,
a. Met vleugels voorzien ;
Windowulind, s. Zialoezie vr.
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WING
AWAY, Wegvloeijen. *— , v. n.

Vliegen.
Wingcalipers, s. pl. Ilangpasser met cow
zetstang, m.
Wingc l efc , adj. in de plantk. , Gevederd.
Winged , adj. Gevleugeld.*—,Snel,Vlug.
W ing :r ooted , adj. Snelvoetig.
Wingicf,s, adj. Ongevleugeld.
s. Gaffelzeil , o.
Wingshell, s. sche,al over de vleurlen
van ge!eorvene diertjes , Vletigeldeiesel,
Vletig lsclrild , o.
Wingstopper, s. Stopper in het kabelgat , Duiveljager,, m.
Wingy, adj. Gevleugeld.
Gelijk
vleugels, Vleugaroimig. * —, Snel.
to Wink, v. n. De oogen sluiten. * ,
Knipoogen. * — , Net de oogen weaken;
to - AT, Oogluikes,1 aanzien , Door de
vingers zien. *
Docker zien.
ink , s. Knip oogen, o. * , Wenk, m.
Winker, s. Wenker.
Ooglap , m.
0 oglar (van eon paard), o.
Winkingly, adv. Knipoogend.
Winner, s. Winner, in.
Winning, adj. Innemend ,Bekoorlijk.*—,
s. Gewonnene ,o., Irnst, yr.
Winning - post, s, Doel , a. , Eindpaal, rm.
to Winnow, v. a. Ziften ,Trannen ,(koren) Van kal zviveren.
* —, Ondcrzooken. * — S e .'. ei del.,
ilfzonderen.* —, v. n. (koren)frannen.
Vs innower,, s. iranner,, m.
Winsome, adj. plaatsel., Vrolijk.
Winter, s. winter, tn.
to Vs inter, v. n. Overwinteren. *— , v.
a. Den winter door voeden of houden.
interapple, s. Trinteravel ,
Winterbeaten, adj. Door dei, winter geteisterel.
Wintercherry, s. jodenkers. *
Roode
nachtschade, vr.
W intercitron, s. frintercitroetipeer,, yr.
Wintercricicer , s. Winterkrekel,
scherts., Kleerrnaker ,
vs interfallowing, s. Wintervoren o.
Wintergreen , s. eene plant, Wintergreen , o.
Vvinterhouse , a, rffinterhuis , o.
Winterly, adj. SlIAKSP. , Den winter roegende , Winterachtig.
Winterpear, s. Winterpeer, vr.
1‘, internight , s. Winteray end.*---,Winternacht ,
1.1 interquarters, s. pl. Winterkwartieren , o. wen/.
N■ interrocket, s. Wintericerc, yr.

TINT
Wintersavory, s. Winterkuun , vr.
Winterseason , s. Whites saizoen , o.
tertijd , in.
Wintersolstice , s. Winterzonnestand, no.
Wintertempcst , s. Winterstorm,
Winterweather , Trinterweer,, o.
Winton, a dj. Winchestersch.
Wintry, adj. Triaterachtig.
Winy, adj. BAcoN , 1176-;zachtig.
to Vs ipe, v. a. ..ei('vegen. Afwrifven. —, Iregneinen, Reinigei; ; fig.
Bedriegen, Om den twin leiden ; to OUT , Uitwissehen ; I.) to-DOWN, 1f.
;
vegen ; 2.) to - FROM , Wisschen
3.) to — OF , lernand op cone listige"wijze berooven van; 4,) to — OFF,
Afwisceben .irgwiischen , Afyegen; 5.)
to-- OUT Uitvegen , LI; ewirschen ; 6. )
CO -OUT of , Gp eene bedriegaijke
ze beroovcn van.
Wipe, s. Vegen , o. *
Streek, Veeg, m.
vt ipe, s. Kievit ,
W iper, s. Veger,,
* — , Wisch ,vr,,
Veegdoek, 712.
Wire, s. Draad (hetzif van ijz.er , koper , enz.), o.
to Wiredraw, v. a. (draad) Trekken.
Uittrekken.*---, Met gewad of list
*
, Verdraaljen ; to
in ie:o brengen. *
Verdraaijen tee,
Wiredr,wer,, s. DraadtstHeer ,
Wiredrawing-mill, s. D; ^sadnaolera, m.
Wirefencler, s. Draadstu ip , yr.
W iregage , s. Draadmaat , yr.
Wiregrate, s. Draadtralie , yr.
Wiregrub , s. eek, schadelilke worm.
Wireheel, s. zekere yeeejekte.
wirepliers , s. pl. Drat;dtang , Bu;-g•
tang, vs.
wiry, ad:;. Van draad.*—, Gel/A draad.
to Wis, v. n. veroud., Denken , Meenen ,Onderstell,n. ' —, Weten.
wisard, s. veroud., Irijze ,
wan, m.
* — , Bekwaarn•
Wisdom, S.
heid , sehranderbeid , yr.
Wise , adj. Tri;fs, Kundig. * , Verstandig , Schreizider. * , Bekwaani, Bedreven. * —, In y erboi gene kunsten be
thieve,;. *— , Ernstig , Eenen verstandigen man voegehde.
Wise, s, Trifze , y r. Aanm. Rid ten zavenstaling begint het te ver,,,deren.
wiseacre, s. veroud. , arerst.:22.dig spreker. *
titans boert., Zot.skap , Divans,
Zet, Gek, an.
WiseUmg, s. die %Vs indent te zijn , Ge•
waande wUze , m,

WISE
Wisely, adv. Verstandig.
SPENSER , nisheid vr.
Wiseness
to Wish, v. 0. Wenschen.*—, Geveigd
zips, ; I.) to — FOR, Wenschen , Wenschen naar,, Veriangen floor;
2.) to — To Wenschen te. —, v. a.
Wenschen ; to — one joy or, Iemand geVerwenschen.
ink wenschen met. *
Vragen.
*
Wish, s. Wensch, /H., IVenschen.
her.
Verlangen , o. * — , Wensch ,
langde, o.
Wishedly, ads'. KNOLLES , Naar wensch.
Wisher, s. Verlanger. * , Die zijne
wenschen uitdrukt ,
Wishful, adj. (Wishfully, adv.) Begee.
Wenschelijk.
rig.
Wisket , S, AINSWORTH , Nand, yr.
Wisch
, yr.
Wisp s.
Wist, pret, & part. , zie to Wis.
Wistful, adj. (Wistfully, adv.) .dandachtig.
Wisely , adv. SHARSP. ilandachtig.
to Wit , v. n. Weten, alleen gebruik. in:
To wit, Te weten, Namel).;:.
Wit , s. Vers land, o., Ver.; tandelae vertnogens , o. meerv. * — , Vernuft , o.,
Vlugheid van verstandeltIke vermogens
of verbeelding, y r., Geest ,m.* —, her.
nuft , o., Man van vernuft , Geestig
wan, m. —, Oordeel ,o.* — ,Schranderheid, Bekwaamh,id, Yr.
Witch, s. Tooveres , Heks , vr. * -SPENSER Kronkelende sever,
to Witch, v. a. Betooveren.
Witchcraft, s. Tooverij, yr. * , Tooveren , o.
Witcheltn, s. , zie Wcechelm.
Witchery, s. Toovere , Heksere , yr.
Witchhazel, s. Tooverstruik ,
Witchtree, s. Tooverboom , m.
Witcracker, s. Grappenmaker.
to Wite, v. a. SPENSER , Verwi/tingen
doen.
elite, s. veroud., Verwijting , yr.
Witeless, adj. veroud, , Onberispelek.
With, prep. Door, Van, Us:; Sick —
, het midsorrow, Ziek van smart.
del aanduidende , Met ; to Engage one —
promises, lemand met beloften overhalen. * — eon werktuig aanduidende,
Met; to Cut — a knife, Met een mos
sniiden. —, In he: gevolg ofgezelschap
van, Be , Met ; My friend is — the
king, Nen vriend is be den koning.
,
het algemeen , filet, Be. *
*
DIUT.
ENG. A. DC
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OP ; to Have power — one , Vernzrgen
ap remand hebben.* , in zamensteiiingen , waar het eerie verkorting van het
Saksische wither L weder , tegen) duldt
het teg gnstelling of beroomg aan , behalve in Withal.
Withal, prep. veroud. , eene s erste, king
van with, dock achter het beheerschte
woord geplaatst. * —, adv.
,
gelijks.
to Withdraw , irr. v. a. Terug semen,
Berooven ; to— FROM , Aftrekken ran.
* — , Ajroepen. * , V. D. Weggaan,
Zich verwederen , Heengaan ;
Zich verwederen van.
Withdrawingroom , s. Zijkamer,, vr.
Aanm. Het is thans verkort tot Drawingroom.
Withe , s. Wilgen tweg , yr.
, Band,
(bez, van wagen hoist,) m.
to Wither, v. n. Verwelken. * — , Ver.
gaan. , Verdorren , Uitdroogen ; to
- AWAY Verdorren. * —, v. a. D90n
verwelkeu. *
Doen verdorren of 3'erdroogen ; to-1:P , Doer verdort en; to
Be withered UP , Verdord zeta.
Witherband , s.,Beslag (.an den zIdelbocc.
Witheredness,s.Volveikti , eiii,Doihe:cf,i ; ; .
Withers, s. pl. Bovenste gewricht Von
de schouderbladen eons paards , o.
Witherwrung, s. Kwetsing aan het gowricht door den zadel (zie ,
y r. * —, adj. Verrekt in de schoude,,.
to Withhold, irr. v. a. Terug 'louder: ;
to - FROM, Weerhouden * —, Tegenhouden.* , Yerhinde/ en. * —,Weigores; , Onthouden.
Withheid, pret. & part., zie to ',17 , tl,h
Withholder', part. veroud., zie to Withhold.
Withholder, s. Onthouder,, m.
Within, prep. In, Binnen
--- , adv.
Binnen. *
, Inwendig ,
binnen.
Withinside, adj. Inwendig , Pe:n
Without, prep. Zander. * ,
* —, adv. Briten.* , Uitwendig , Van
buiten.
Withouten, prep. & adv. veroud. ,
Without.
to Withstand, irr. v. a. Wederstaan
Weer;tand aan. bieden.
Withstander,, s. Die wederstaat , Weirstrever,, tn.
Withstood, pret. & part. , zie to Withstand.
Withwind,s AnicwoRTH,Akkerwinde,vr.
6,5
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WITH

Withy, adj. Van wilgen takken gemaakt.
* , s. Wilg, an.
Witless, adj. Verstandeloos , Onverstan•
Onbedachozaam.
dig. *
Witlessly, adv. Onbeaachtzaam.
Witlessness, s. Onbedachtzaainheid, yr.
Witling, s. Iemand met een valsch vernuft , Valsch vernu ft, o.
Witness, s. Getuigenis , yr. en o. * —,
Getuige, in. en vr..: With a— , vnlg,,
In eene groote mate , GrooteliJles,Zee,r
Zen,
Werkelijk.
v. n.
to Witness, v. a. Getuigen. *
Een getuigenis afleggen.
Witn.ss, interj. lie roep u tot getuige.
Witnesser, s. Getuige, in. en yr.
Witsnapper,, s. Schertser, Wi/sneus ,
Witted, adj. Ve; nuftig.
Wittenagemote, s. vergadering van ernsage mannen, Saksische parlernant; o.
Witticism, s. Vahch vernuft, o. *
Geestige lo yal, in.
Wittily, adv., zie Witty.
Wittiness , s. Vernuftigheid yr.
Wi tingly , adv. Met voordacht , Opewtelijk.
Wittol, s. Geduldige horendrager, m.
Witrolly, adv. Gelijk een geduldige horendrager.
Witty, adj. Vernurtig , Schrander,, VinGeestig.
dingrojk. *
Witwal, s. een vogel, Wielewaal, no.
Wicworm, s. Die van zijn vernuft leeft.
to Wive , v. n. In het huwe4k treden.
*
v. a. Trouwen.
Wivehood, zie Wifehood.
Wiveless, zie Wifeless.
Wively, adj. ills eene getrouwde vrouw,
zie Wifely.
Wiver, s. in de wapenk., Vliegende
haagdis , yr.
y
e
W0-,
s, s. pl., zie Wife.
'Wizard, s. Tooveraar, ra. * —, adj. Betooverend. *
Betooverd:
to Wizen, v. n. plaatsel., Krimpcn ,
Inkrimpen.
w0 A, s. Weede, yr.
to Woad, v. a. Met weeds verwen.
Woaci ball, s. Weedebal , or.
Wo,lanium, s. een metaal , Wodanium, o.
Woe, E. Ramp, Ellende, Smart, yr.,
interj. , Wee!
Wee, C.
Woebegone, adj. SHAKSP.,
Woful, adj. (Wofully , adv.) Ti eurig.
*
El„ndik,
Ix7oftilness, s. Ellendigheid, Ellene:e , yr.
'hold, s. Open veld, o. 5 zie Wtald.

WOLF
Wolf, s. (pl. Wolves,) Wolf: *
,
Wankel.,
Wolidog , s. Wolfshond , Scirzeopenhond.
0'—, gek-le men ineent , van ecnen wolf
en eenen 1 and geteeld, Welphona ,
Wolfish , s. Zetwolf, in.
Wolfnuuzing. s. Wolvenjagt, vr.
Wolfish, adj. Wolfachoog.
Wolf-man, ni. Weenvelf , 121.
Wolfmonth,s.frolveninc and, januarif,yr.
olfne t , s. MooradatUg net, Net, wadr.
inede groote menigten gevengen worden, o.
Wolf ,bane, s. cease
Woysdood, or.
s. eene pie-foot
vr.
Wolvercne, s. een Veelyi cat , m.
Wolvish, adj. , zie het betere Wolfish.
Woman, s. (pl. Women ,) persoon van
let vrouwekk gesleocnt , Vrouw,, vr;
—ache town, Ligtekooi , Hoer.
to Woman, v. a. SHAK bP. Zoo buigzeano
ac's eene vrouw waken., Veowijfd waken.
s. Bleisje , o.
Womandwarf,
vr.
Womaned , adj. SHAKSP. , Door eene
vrouw bediend of veizeld.
Womanhater, s. Frouwenhater, m.
Womanhead, s. veroud., zie ornanhood.
Womanhood , s. 14-ou rweLüke start,
,
Vrcawc:ii ke hoedanigbcden ,
oneerv.
to Womanize , v. a. Vet-wide! maken.
-Womanish, adj. ills cene vrouw, Vrouwelijk. * —, Perri/Yd.
Womanish)leSS s. rrozewela72eid , Vrouweli,ke hoedanigheid, yr.
Womankind, s. Andere geslacht, o.,
(Vrouwe,l(ke) sekse , Vicuwe4k geslacht , o., Vrouwen, y r. ineerv.
'Womanly , adj.
adv. Vrouwelt;7k. *—,
lluwbaar.
1,Votnansaint, s.
yr.
Womanservanr, a. Dienstonel d, vr.
Wou:an's-tailor, s. Damesl.-!eermaker, on.
Weman's-trick, s. rronwenlist, yr.
Woman',;-wit , s. Vrcuwen y ernuft , o.
Woman-tired , adj. Door cone vrouw bedol.
Womb, s. Baa?inocder, vr. "—, Ingewand, Binnensoe, waarvit lets- voortkomt, o. *
yr.
ro *Womb, v. a. SHARsP., Opsluiten,
Verbergen. In het gehein. ontwerpen , Sweden 9 Uitbroe-Jen.
Womb-cake, s., zie Placenta.
Womb-p.7ssage, s. Womb-pipe , s. 11Ioe•
derscheede ,Scheede 1.r.
Won by , adj. SHAKSP. Ruin!.
\Vomen, s. pl. , zie Woman.
Won, pret., zie to Win.

WON
Won , v. n. MILT" , 14 Wonen.
Won S. SPENSER , Ironing, yr.
to Wonder, v. n. Zich vetwondet en; to
- AT , Zich yerwonderen over, Aanm.
Sons treft men after in plaats van at
aan. * , gemeenz., Twayelen , Verlangend of Nienwsgierig z li n to v'eten;
I wonder -whether she will come, Het
zal msj verwonderen , of zij komen 231.
Wonder, s. Verwondering. * fro:ye/ere zaak,Zeldzaainheid, vr., Wonder, o.
Wonderer, s. Die zich verwondert,Petbaasde, m. en yr.
liVonderful. adj. Wonderbaar. * —, adv.
veroud. , Tronderbaarla
Wonderfully, adv., zie Wonderful.
Wonderfulness , S. SIDN.ZY
Wonderbaarheld,
Wondergatherer, s. Vet zawelaar van
wonderen, en.
Wonderment, s. Verwondering , yr.
Wonderstruck, adj. Verwonderd.
Wonder-working, adj. Verbazend.
Wondrous ,_ adj. Wouderbaar,, Wonderle^k, Wonder. * , adv. veroud., zie
Wondrously.
Wondrously, adv., zie Wondrous.
to Wont , v. D. Gewoon zijn Plegen.
Aanm. Het pret. is I wont.
Wont, s. verouderd of verouderend
Gewoonte, yr.
Won't, gemeenz., veer Will not.
Wonted, adj. Giwoon.
Wontedness, s. Gewoonheid, yr.
IT■Tontless, adj. Ongewoon.
to Woo, v. a. Vrijen. —, Verzoeken,
Bcgecren. * —, v. u. VraJcn.
Wood, adj. veroud., Razend , Dol.
Wood, s. frond, Bosch.
How ,o.
Woodanemone s. Wondanemone, yr.
Woodashes , s. pl. Houtaseh, Vr.
kVoodbine, s. Kam/ e,foelie, yr.
Woodhlade , s. Wolkruid , o., KoningsL,ars, yr.
Wood-born, adj. In het wend gehoren.
Woodchat ,s. Wondlelie, vs. (ker,, tn.
Woodcleaver, s. Routklover,, HouthakWoodcoal, s. Howskool , yr.
Woodcock, s. Hoursni p, yr.
Woodcorn, s. in regten, Belasting in
koren veer het regt ow to molten sprokkelen, o.
Woodcraft, s. Jagerei, yr.
Vloodculver, s. floutduif, yr.
Woodcut, s. Houtsnede, Houtsnee , yr.
Woodcutter, s. Houtsnilder. * , Hots:balker m.
to

WOOD
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Wooddrink, s. Houtdrank. ,
Wooded, adj. Voorzien van bout.
Wooden, adj. _Houten, Van how. * —
Houten , Lump.
Woodengravins.Iloutsnede,Hotofsnei,vr.
WoodfreLter. s. Doutwons,
Woodfuel, s.d Brandhout , o.
kosteloos nit de
Woodfield , s. Reg;,
konink!iike bosschen Zola to mcgen haled,
(o.
Woodgod, s. Boschgod, Setter, m.
een boschhoen , WeerWoodgrouse ,
haan , an.
,
Woodhole, a. Houtplaats, vr.
Noestgat , 0.
Woodhouse, s. Houtschuur, yr.
Woodiness, s. Houtvijkheid, yr.
Woodjack, s. zeker Pier.
1,Voodknife, s. Hertsyanger,,
Woodland., s. Bosc iiland, o. * —, adj.
Met\Houtgewas bcdekt , Houttijk. * —,
Tot de bosschen of vouden behoorende ,
_Bosch..., Wond..
Woodlark, s. Bosch:eenwrik ,
Woodcock, s. scheepsw., Waltrgat o.
Woodlouse ,s. Houtluis , yr.
Woodly,, adv. vcroud., zie Wood, adj.
, BoutWoodman , s.Boschwachter. *
veroud. , Jager, tn.
balker. *
\Voodmonger, s. Houtkooper, us.
Woodmote, s. Boschgetegt , o.
Dolheid, yr.
Woodness, s.
s. woudnachtschaWoodnightshade
de , yr.
Woeicitiote , s. Wilde muzijk , y r., Vogelgezang , Witudge.zang , o.
Woodnvmph, s. Boschnianf, yr.
Woodoffering, s. Brandt) --er van bout,
Ofirethout , o.
Wood-opal, s. Houtopaal,
Woodpecker, s. Specht , vs.
Woodpigeon, s. Howduif, yr.
Woodpile, s. Howm (*ft, vr. ,Houtstapel,md
Woodplea-court, s. een boschgeregt.
Woodquist , s. Wilde duif, yr.
Wootheeve , s. Houtv'ester,, m.
Woodcock, s. Ihntachtig bergvlas, o.
.111eijokruid, o.
Woodroof,
Woodrow, Woodrowel, s. Sterrekruid, o.
Woodsage,
Woudsalic, vr.
Woodsave, s. Koekockspeeksel, o.
Woodsere , s. Ted , dat er geen sap in
het hour is, us.
Woodshock , s. Virgin. marmot, yr.
Woodsman, s., zie Woodman.
Woodsoot, s. Roetzwart, o.
Woodsorrel, s. Boschzuring , yr.
\Voodstake, s. Houtmet, yr.
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Woodstand s. Ho q tkist, y r., Houtbak, tn.
bloodstone, s. Iloutsteen, tn.
Woodtin, s. Houttin, o.
Woodward , s. Boschwaclitcr, Houtvester,, vi.
Woody, adj. Vol hout. * — , Houten.
* —, Tot de bosschen betrekking hebbende , Bosch .
Woodyard, s. Ilcutplaats,vr.,Houtwal,m.
Wooer, s. Triter, m .
dicht.,WeefWoof, s.Insliig
sel , Webbe , o.
Wooingly, adv. Liefderijk , Vrientielijk.
noodigend.
haar, o.
Wool, s. 'Vol vr. *—,
m.
Woolball , s. W011en bal. * ,
Woolbearing, adj. Woldragend.
Woolbed, s. soort van raps.
Woolblade , s Wolkruld , o.
Woolcard, s. Wolkaarde , yr.
Woolcomb, s. TKolkam , m.
\Vooicomber, s. Wolkarnmer,
Woolcord, s. eene stof, Wolkoord , o.
Katuen,o.
Woolcotton , s. Boonnvol ,
to Woold , v. a scheepsw. , Woelen.
Woolding, s. scheepsw. , Woeing , vr.
Wooldresser, s. Wolbereider,,
Wooldriver, s. Wolkoober,
Woolfell, s. Vel met ti;: wol,o.
Woolfelc , s. hilt, o.
Woollen , a rlj. frollen ; van daar : Grof.
Woolliness , s, Wolligheid vr.
Woolloft, s. WolzVder,, m.
Woolly, adj. Met wol bedekt ,
* — , Wolachtig..
*—,
Wool,Larket, s. WolmarAt , vr.
Wooltnill , s. werktuig em tie wol to zui'veren, Wolmolen , 77/.
'Woolpack , s.
vr. *
, Groot
en ligt d'og , o., Wolbaal , yr.
1,Voolpated, a.1j. Mot lvvllig haar.
Woolsack , s.
zie Woolpack. *
Wolzak , waarop de regters 2
het hoogerhuis zitten, tn.
lvVoolsheeting,, s. Wotlen betidegoed , o.
Woolspinner,, s. Wolspinner, tn. , Wol.7inster, Yr.
Wolhandelaar,, na.
Wootstapler
Woolward , adv. veroud. , Met tie wol
tinnen en op de buid.
Woolvili, el, s. in s:sinnerilen , Wolrad, o.
V,Tool‘vens er,, s. Wol.pakker, tn.
Woop, s. Roodborstje, o.
Woos, Zeegras , 8.
Woo,z s. eery zeer hard staal flit 0. I.
Word, s. Woord. * —, Liar: g.esprek.
, Geschil, 0. *
—, Gest: ek. *

WORD
Belofte , yr. *
Tceken
I Taal.
, y r. , Perigt , o.
0. * —,
Verklaring. * — , Gods Ivo,: d , c. ,
Schrift , y r. * — , in don hi/ et , Twee=
de persoon der dri,,eetthe id , vs., Wool a,
to Word, v. n. L ' EST R.ANGE Tw isten.
*--, v. a. In gepaste woorden to kennel;
ge yen.
Wordbook, s. Woordenboek , o. * ,
frocrdenlifst , vs .
\IT ordcatcher, s. Woorden;'itter,, Haat klover , tn.
Wordcatcbing, s. Wcordcni . Literij, yr.
Wordcr, s. n54., Spreker, tn.
Wordgrubber, s., z ee Wordcatcher. *—,
Iemal2d , die Nick van garde woorden
bedient.
(Vorcliness, s. Woortlevrijkheid vr.
s. Uitdrukking , yr.
Wordisb , adj. Woorden betrcffende , In
woorden, Woordclük.
Wordishness, s. [Pip ran nitdrukking, yr.
Wordless, adj. Stil , ,Sprakeloos.
Wordy , adj. Woorden
Wore, pret., z1e to Wear,
to Work, reg.
ii-r. a'., n. Werken, .drbeiden. Werkzaam * —,
Handelen , Werke:2, Bewerken. * — ,
Zich er door redden. — , Ileen en weder geslingerd worden. * — , Trerken ,
Gisten ; I.) to — IN , IFerken ; 2.)
to-ON, UPON , Werken op ; 3.) tO-TO,
Zich beilveren om te. —, V. a. Bearbeiden. *
Brengen tot eenigen staat.
*
Voortbrengen , Uitwerken. *
Behandelen. *
Aanzetten , 41::n het
-werk
scheepsw.,
Bes:uren ; — a ship , Ben besturen , Met con schijo Man 2cu y rercn ; to —
the longitude, De lengte berekcnen;
z.) to orF , a.) Terwerken ; b.) Ult.; c.) Aftrckken , .41./a'raNen ;
2.) to - OUT, a.) Er nit werken ; b.)
Uitwerken , Tot stand b,-engen ; c.) Uitwiischen , Uttdelgen ; 3.) to — ou T OF ,
a.) Trcr ". ,'en nit ; b.) Verdrin,;ell ,
Doers y erliezen ; 4.) to — UP, a.) Omhong werken ; b.) Verheffen , Bi e;:gen ,
Voercn ; c.) Verwerken , Opwerken.
Work, s. Werk , e., 4-held , m., Bezigheid. * —, , Yr. * Stikwerk. * — , Tire=*, Voortbreng el, o.
*
Verrigting vr.
, Werk Geinaakt ding, 0. —, Be 7,andeling , yr.;
to Set on
A;:; bet ,verk zettcii.
Workl,g
117erZ.-zalc , vs.
Workbasket, s. Workmandje, 0.
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WORM
Werkfellow,, S. Kameraad (van een' magt doer verliezen. * , scheepsw.,
werkman), m.
Trensen ; to — a cable , Len' kabel trcn
Workf,jk, s. Werkvolk, 0.
len ; to — a cannon , De lading tilt cc„
Workhous. e , s. Werkplaats , yr. * —
* —, (een' hoed) Vat; de3
stuk
Tuchthuis. *— , Werkhuis , o.
'Worm snijden.
Working, s. Iri king , Verrigting. *
Wormbal+ , s. lVormbast, tn.
Gisting, yr. * —, adj. Werkend.
Wormeaten , adj. Van de wormen deerWo n gd a v , s. Werkdag,
* —, adj. vreten. *
irorinstekig; fig. Oad.
Alledaagsch.
Wormgrass , s. W0r;rgras , o.
Vvrorkingfellow,, zie Workfellow.
Wormhole, s. Fos ingot • o.
Workinghouse , zie Workhouse.
Worming s. scheepsw., r ensing , yr.
Workingpeople , zie Workfolk.
Worming-thread , s. schat sw. ensWorkman, s. Werkman. * — , Work- garen , 0.
meester,, m.
Wormseed, s. Wormzaad , o,
Workmanlike , adj. Geed werkend , Be- Wormsheli , s. een zeedier.
kwaam.
Wormspring , s. Spiraolrelr, yr.
Workmanly, adj. & a:iv. Bekwaam , Ge- Vvrormwood , o. Asem , m. ; fig, Bitterschikt , Voortreffaijk.
keid , y r. ,
,
-Workmanship, s. Werk , o. , Bearbei- WormwoodAvihe s. AlsernwUn ,
ding. * , Be.kwaaniheid van eenen we; k- Wormy , adj. Poi vermeils
ineester, yr.
Worn , pact. , zie to Wear.
Workmaster,, s.lrerkineester. — , Kuns- Wornil, s. zekere worm , die in den rug
tenaar,, /v.
van horenvce enz. groeit,Enger,ing. , yr.
Workshor, s. We rkplaats,
Winkel,m. Worrier, s. Kwelier , Plager,,
Worktable, s. Werktafeltje o.
geese, Kweigees-t, in.
Workwoman , s. Naaister. * —, Werk- to Worry , V. a. Scheuren, Trekken ;
veelew , Dagloonster , yr.
fin. to — one's rerutation , lemands
Workyday,s. vet barterd van Worki.ngday. goeden pram bezwalken. * — , Ph ,;en ,
World, s. Wereld. * , Aarde , vi.,
Aardbol m. * —, Openbare /even, We- Worse , comp. , zie Bad en
*—,
reldlijk !even, o. *—,Verrigtingen des Slechter, Eiger. * s. Nadeel, Verlevees, Yr. meerv. *
, Menigte, yr. lies , o. , Schade y r *_, Siechte, e, o.
* , Fonder, a. *— , rid , m.; The to Worse , v. a. MILTON Benadeelen.
great , De grooten, De grow wereld; to Worsen, v, a. veroud. of gemeen , BcIn the In de mogelo'kheid; Fur all nadeelen.
the —, Naauwkeurig.
Worser,, adj. & adv. SITAKSP, DRYDEN,
Worldliness, s. Wereldschgezindheid, eene barbaa; sche aitd; ukking,zie
Aardschgezindheid. *—,Baatzucht , yr. Worship, s. Waordigheid , Eer. * — ,
Worldling, s. Wereldline- , in. en yr.
eeretitel , inzond. aan regterliike poresWorldly, adj. & adv. WereldIfil e , We- nen , Edelgestrenge. *
Beleefdheid ,
reldsch , Aardsch. *
Aarelschgeztnd. vr., Eerbied , in.* — , vereering ,Aan•
Algsemeen , ire; eldlifle.
bidelis g, yr.
WorIcIlv-minded, adj. Aardschgrzind,We to Worship, v. a. Aanbidden , Gothdiensreldschg'ezind.
age eer bewijzen. *
Eeren, Eer be.
Worldl y-mindedness, s. Aardschgezind* —, v. n. Aanbidden.
held , Wereldschgezindheid , yr.
adr. (Worshipfully, adv. )
Worm , s. Worm ,
* —, Vergiffige Aanzienlij k , Eerwaardig. * — , Geslang , yr. — , Made, yr. * — , str•ong.
Zijeleworm ,
* — , Knaging, yr., Worshipper, s. Aanbidder, Vereerder,
Worm ,no.
* Elk schroefwilze ding, Worst, adj. & sup. van Bad en Ill ,
0. * — inzond., Krasner, Kogeltrek- Ergste ,Slechtste.*— , s. Slechtste staat,
ker,, no.
In., Ergste , o.
to Worm, v. n. niiirmen Slaven, Lang- to Worst, v. a. Overweldigen, In eenen
zaam we- ken. * —, v. a. Door langza- slechteren toestand brengen.
me en geheime middelen aanzetten of Worsted, s. Saaijet, o. * —, adj. Stullaanbrergen ; to one OUT OF all power, jetten , Pollen.
lemand nit alle magt dringen , Hem alle Wort, s. algerneene nemm van planten
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WORT

en kruiden, doch
zoodanig theists noo.
enkel in zanienstelling. *
Kool, vr.
* —, Ongegist of Gistend bier, o.
Worth , s. iVaa; de. *
Deugd, vr.
•
Gewigt , Aanzien , o. * —, adj.
Gelijk ill waarde ,Waard. — , Iraar.
dig, Aanzienlijk. * —, , 117 het
bezit van; to Be — a million, Ben saillioen bezitten.
Worthily, adv., zie Worthy.
Worrhine3s, s. Uitwuntendheid , Deugd,
Verdienstekkheid , vi.
Worthless, adj. Iktrietsraardig, Ot:rerVan g5ene 1V 3.3 1 d3.
dienstelijk. "
Worthlessness, s.
vs.
Worthy, adj. Verdiensteit,k , Traaed;g.
Aanzienki7z.
*
—, Devgdek/k
. 4 --,
iraa
Coed. *
yendienende.
, s. ifraarilig man,
to Worthy, v. a. SHAKSP. , Waardig
maken.
Wot, imp., zie to Weet.
Wote , imp., zie to Weet.
Would, pret., zie to Will.
Would-be, adj. Ziciz noemende.
Woulding, s. veroud., Beweging van
verlangen, yr.
Wound, s. Wonde, yr.
to Wound, v. a. Wonden, Kwetcen.
Wound, pret. & part., zie to Wind.
Wounder, s. Wonder, Kwetser, m.
Wounding, s. Wonden, o. *
Wonde,
Kwetsuur, vr.
Woundless , adj. Ongewond.
Woundwort, s. Wondkruid, yr.
Woundy, adj. veelg., Groot, Geweldig.
Wove, pret. zie to Weave.
Woven , part., zie to Weave.
Wox, pret. veroud. , zie to Wax.
Woxen , part. veroud., zie to Wax.
Wrack, s. veroud. , zie Wreck.
to Wrack v. a., zie Wreck.
Wraith, f. Verschijning of Schirn van iemand , die op het punt is to sterven, yr.
to Wrangle, v. n. Twisten, Kibbelen,
HaireVarren. *—, v. a. In een' twist
of geschil wikkelen.
Wrangle, s. Twist, 01.
Wrangler , s. Twister. *—, to Camboidge,
Student , welke een examen aflegt :
die zulks bet best doet, beet : Senior ,
terwill de andere Second wranglers ge-,
nova worden.
Wrangling, s. Twisten, o. *
Harrewarrerfi, vr.
Za.
to Wrap, v. a. Inwikkelen. *
wenwikkelen,Zamenrollen. 4 —, Bedek-

WRAP
ken. * —, Bevatten ;to — UP , Geheei
inwikkelen, Inrollen. * —, ten onregte,
zie to Rap.
— , Datgene,
\\Trapper, s. Inroller,
waarin jets gewikkeld wordt.
, OM,Paklinnen 0.
slag, in. *
de us.'sntel,
Dekblad (voor cigaren), o.
Wrapping, s, datgene 5 waarin 1,,ts gewikkeld is.
Wravfascal, m. Over as ,
, us.
vvicap ._ , peel.: part. ten onregte, zie
toT,Vrap.
W rath, s. hvoede , vs. ,Toorn,m., Grawsellae), vs.

WraChful , adj. ( 1,Vrathfally,, adv,) Woeeheid ,
ornig
Wra,hless, adj. Zonder tool
to Wawl , v. n. SPENSER , 111,?(M1",,/,
, Met geto Wreak, v. a. f;ekes.
weld ten uitvoer 7:rengen 4. to —... oIsT
or UPON , a.) [rites; tep,~en , ent ;
h.) Koelen aan; c.) Perzadigen of stillen oats.
to Wreak, v. a. ten onregte , zie to Reck.
Wreak, s.Wraak.*—,Drift,Woede, yr.
Wreakful , adj. Wraakzuchtig.
Wreakless , adj. Onwraakgierig, Toegevend , Zwak.
Wreath, s. Krans,m.
to Wreath, v. a. Vlechten. *
Dooreen vlechten. * Bekransen,Illet een'
krans y ersieren. * —,' v. n. Ineen kronkelen.
Wreathy, adj. Gevlochten.
Wreck, s. Wrafr, o. * Ontbinding ,
vr., Ondergang, in. ; toS uffer — , Schipbreuk lijden ; to Go to — , Te gronde
gaan.
to Wreck, v. a (een schi e) Doers vergaan.
*
Vernielen , Verderven ; \Vrecked
ships , Wrak,',Tn ; fig. to
one's self,
Zich in het veselerf storten.
Wreck, s. ten sot egte, zie Wreak; zie
Rack.
Wrecker, s. Strandroover,
Wreckful , adj. SPENSER ,S.,-hipbreuk verooi zakend ; fig. Verderfeb.A.
Wren , s. Tuinkoning ,
Winterkoningfe, o.
to Wrench, v. a. Ruk n ,Wringen.* ,
Ontws ichten , Verstuiken ; r.) to -- one's
foot AGAINST a stone, Den 'roes aan of
tegen cell' steen verstuiken ; 3.) I
wrenched his sword from him , lie outwrong hem den degen; 3.) to — OPEN ,
Open rukken, refuses; loopen ; 4.) to —

WRi1

WREN
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ouT , Uitwringen , Ultperseu , Uitknij')en ; ) to— oUT OF, Wringen
ufDrukgen tot.
.
.
* —, V. n. Zich raatjen , Zich
Wrench, s. Ruk , * —, VerstutZ7ng, ken
Verrekking , vr. * — Se h eventiraai- 1p-bogeys.
jer. * —, veroud., Dwan8 , no. —, Vtrring , s. Foltering yr.
Wringbout
Wringbolt,
Slimheid GeslependeN , vi.
s. , us.
to Wrest, v. a. IT; ingen , Afnemen. *—,
Verdraaijen ; 1.) to — the victory FROM -Wringing, s. Wringen, o.
one, Iensgud de over:vim-11'g ontoo,i .e ; Wring:ng,niachine , Wischbank , yr.
inglizcr, 0.
a.) to — the confess:on or one, le,7,1 fl ‘vring. ing-pot, ,
Wringhevil , on.
de kekentettis a f'persen; ) to the law Wrings a y e,
TO one ' s author; , De wet verch%!1;jel!. Wrinkle, s. Rimpel.* ,Onefrenheid, vr,
OnRimpelen. "
Ito 'Wrinkle,
Wrest, a. Verdraaiji,:?;,
SpENSP.
Geweld , o. , Kraci:t.
, SIIAR=P ' effen n!aken ; to — UP th,; nose, Den
ffesksitig tot hat sten:men van ern s/ cel- liens optrekken:
Wrist , s. Gewt icht vats de hand, o.
tnig, 0.
Wester, s. Die ontr ukt ,vet draait „ zie V.T ris , band , s. Handboordfe (aan eene
heyndsmonw), o.
to 'Wrest.
bijz-,.
Writ, s. Geschri t, 0. *
to Wrestle, v. n. Trorstelen ; 1.) to
clzrift , vr. * , Regter4k geschrift.
to
FOR, Worsteleu of Kampen em;
—, Gft egtelijk opstel , o.
- WITH, Worstelers =;:et , fianv, en tegen. * — , v. a. (hocr,! eier /,'I? door Writ, pret & part. veroud. , zie to Write.
het uitlaten van het vow Zet.vel ,) B ekam- Writative., adj. POPE, gemeenz. , alc tegenstellirg van Talkative , (Praatziek ,)
pen. * —, Oiterwinneu.
Schrüfziek.
Wrestler, s. Worstelaar,, m,
to
Write , irr. v. a. & n. Schriiven ;
;
fig.
Wrestling , s. Worsteling , yr.
to — one's self, Zich schrijven, Zich
Twist,
noemen ; I.) to — AFTER, SchrUren
Wretch, s. Ellendeling , on. en yr. *
Lomperd , Schoft , Viegel.* —, (arme) Haar; a .) to -BACK, Terug schrifren ;
3,) to - OUT , Uitschrijven ; 4.) to
Drommel. * —, Kerel , Vent, m.
Deer overschrilven ; c.)
-OVERAGIN,
Wretched, adj. (Wretchedly, adv.) Eliendig , Erbarmelijk. * — , Ongelukkig, tO - TO one, Iemand schrijven , it in
iemand schrijven. * — ,Opteekenen.*—,
Verachtelijk ,
Rampzalig. *
Wretchedness, s. Ellentligheid , Ellende. v. n. Zich noemen, Zich schrijven.
Writer, s. Schrijver. * , Auteur. *
*
Verachteli(kheid , yr.
Wretchless, adj. ten ouregte voor Reckless. Klerk, on.
Wretchlessuess, s. ten onregte voor Reck- to Writhe, v. ,a. Wringen, Misvormen ;
to- OUT OF, Wringen of Breken t.
lessness.,
/to Wrig, v. n. &a. veroud.,zie to Wriggle. * Verdraaffen.*—, v. n. Zich wringen.
to Wriggle , v. n. Zich /teen en weir be- to Writhle , V a. veroud., zie to Wrinklc.
wegen , In beweging zijn ; to — up and Writing, s. Geschrift , o. * —, adj. Schr.:jvend. * —, Sch eifren onderwijzende. *—,
DOWN , Zich op en neér bewegen , We
melen. *
v. a. Draaijen , Bewegen ; Tot schrilven dienende.
I.) tO - INTO, Di aaijen of Wrin- \-Vriting-book , s. Schrijfboek , o.
gen in ; fig. to — one's self INTO one's Writingdesk , s. Schrifflescenaar,,
favour, Iemands gyinst verwerren ; a.) Writingdianiond , s. Glazemakers dialeant , 112.
tO - OUT , Er nit draaoJen of wringers.
Wriggle, adj. Botigzaam.*
, s. Drool- Writingrnaster, s. Schrffneester , m.
fen, o., Beweging, vr.
Writingpaper, s. Schrijfpapier,, o.
Wright, s. nicest its zamenstelling gebruik., Writingquill, s. Schriffpen , vr.
Writing,reed ,
Schrijfriet , o.
Maker, M.
to Wrings. , irr. v. a. Draaijen , Wringen. Writingscholar, s. Schriffleerling,no, en yr.
* — , Arwringen, Llitdraaijen. * , Writingscand,s.Schrlytuichiiffkistic,,.
Drukken. — , Knijien. * —, After- Writt3n , part: , zie to Write.
sets. * —, Kwellen. * , Verdraaijen. Wrized , part. SPENSER , zie Writhled.
* — ilanzetten ; t.) to — FROM , a.) Wrong, s. Beleetitging. * , Dwaling ,
4fpersen ; b.) Berooven van ; a.) to — yr.; to Be in the — , Ongelijk hebben
OUT Uitrukken ;

to —

TO 5 Bren-
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WRON
Dwalen , Z , r 7 verc ; :sen. * —, adj. Onregt , Verkeerd, Valsch.
*— , adv. Verkeei /1.
to Wrong,
a.
, Verongolijken , Ongelijk aantioen.
Wrongdoer, s. Beleedigend mensch , B eleediger ,
Wronger, s. Eeleediger,,
Wrongful, adj. (Wrongfully, adv.)BcIeedigend.
Wron;,ftead, Wrongheaded, adj. Wee; zinnig. * —, Dom.
Wrongness, adj. Onschuldig. * , N'et
heleedigend. (leedigen.
Wronglessly, adv. Zonder iemand to be-

R
Wrongly, adv. Vet keerd.
Wrongness, s. bish. BUTLER , Vet keerd•
held, vr.
Wrote, prer. & parz., zie to Write.
Wroth, zie NATro.h.
Wrought , prct. & part. , zie to
Work.
Wrung, pert. & part., zie to Wring..
, Misyormd.
Wry, adj. Scheef.
Vet draaid,
to Wry, v. n. Zich krommen, Scheef
* —, v. a. Verdraafien.
WTryneck, s. Draaihals , m.
Wrynecked, adj. Scheetnekkig.
Wryness, s. Scheefheld , yr.

X.
X
X, s. de letter X, y r. Aanm. De x, /tan
let begin van een woord , Ivo dt uitgesi,roken als z.
Xanthogen, s. eene grond,tof nit koolzure zwavel en potasch.
Xebec, s. e en vaartuig , Xebec, tr.
Xemum, (pl. Xema ,) Ge3chenk aan een'
grit of gezant, m.
Xenodochy , s. Gastvtil heid , Herberg
zaantheid , yr.
Xericollyrium, s. Drooge pleister voor
zeere oogen , yr.
Xerodes, s. Drooge zweer, yr.
Xercmirum , s. Oidroogcnde zalf, vr.

XERO
Xerophagy, s. Het eten van drooge'spifzen bij de eerste Christenen, o.
Xeropthalmy, s.Droogeroode oo,gziekte,yr.
Xerodes, s. Drooge gesteldheid des ligcharms , yr.
Vphias, s. Zwaardvisch, tn.* —, Komeet
in de gedaante van eenen zwaardvisch,vr.
Xiphoid, Xiphoides, s. Zwaardvormige
knobbel aan het borstbeen , m.
Xylobalsamum, s. Balsemboomhout , o.
Xylography, s. Houtsnijkunst , vr,
Xylopia , s. Bitterhout ,
Xvster, s. bij wont117. , Schaafrnes , o.
yr.
Xystus, s. Wandelplaats.

YAM
Y, s. de letter T, y r. Aanm. Deze letter • Yacht, s. zeker soort van schip „fagt, yr.
aan het begin van een anode- i Yager, s. ,kger (te petard), m.
;linker, en overigens zelfk linker , be• Yahoo, s. CHESTERF. Wilde, m.
'
halve in Yclad. Ycleped, Yd rad, Ytere, Yarn; s. zeket e Indische plant, svelker
Ypight, Yttria, Yttrious en YLIrillin.
lvortel eetbaar is.

YEA

YAM .
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Yankee, s. Nieuw-Engelander,, nt.
doeld wortien , en dan meestal slechts ix
to Yap , v. n. L ' ESTR. , Keffen,Blairen. den deftigen still.
Yard, s. bij een huh, Plaats , y r. *—, Yea, adv. fa.
El. * —, Roede. * —, Zeilstang, Ra, y r. to Yead , zie to Yede.
and to Yean , v. n. van schapen , jongex
Yardarm, a. Nok (der ra), vr.;

—, Ra tegen ra.

werpen.

Yardarm-block, s. Oorlidtblok, o.
Yeanling, s. Jong lam, o.
Yardarm-horse , s. Nokpaard , .2.
Year, s. Jaar, o. ; Oee— with another,
Yardarm-piece, s. Stub hoot ter herstel- Het eeve jaar door het andere ; — by

ling van de nokken der taas , o.

—, jaw- nit jaar in.

Yearbooks, s. pl. ,faarbeeken, (inzond.
Yaalhatten, S. Stootschaal , vr.
van Edw. II. tot lien. VII.,) o. meery.
Yarclboat , s. Sloepenloods, y r.
Yeared, adj. ongebruik.,Jaren bevattende.
Yardchain, s. Raketting, in.
Raklamp
,
tn.
Yearling,
adj. Een' jaar oud.
Yardcleat, s.
Yardcomb, s. Kam eener ra, tn.
Yearly, adj.,faarlijirsch. * —,jarig.*—,
Yardfallen , adj. van een' /angst, Zwak adv. Jaarlijks.
in het teellid.
to Yearn , v. n. ,fammeren, Inwendige
onrust gevoelen; I.) to - FOR , HunkeYardhoop, s. Rabeugel , tn.
Yardleech, s. Ralijk , y r. ref; of Smachten naar ; 2. ) Your mother's
Yardrope , s. Klaplooper (aan de nokken heart yearns TOWARDS you , Het hart

der raas , waarmed het zeil onder de uwer moeder voelt rnedelijden met a.
* —, v. a. Kwellen, Folteren.
ra wordt gebonden), m.
Yearnful, adj. veroud. zie Mournful.
Yardtackle, s. Ratakel, m.
Yearning, s. Smachten, Hunkeren, o.
Yardwand, s. Elle, El, vr.
Yeast, s. Gest, Gist, (em deeg to does
Yare , adj. veroud., Vaardig, Plug.
Yarely, adv. SHAKSP , Vaardig, Behentlig. riizen ,) y r. * — , Schuhn, o.
Yarn , s. [Pollen garen, a. *— , Streng to Yede, irr. v. n. SPENSER , Gaan.
(van een tom); fig. fam. Lange ge- Yelk , s. Dojer (van een ei), tn. Aanm.
Deze vorm schfint geheel voor Yolk is
schiedenis, yr.
hebben plaats gemaakt.
Yarnbeam , s. Kettingboom, on.
to Yell, v. n. Gillen. * — , v. a. Gillen,
Yarnreel, s. Garenwinder, m.
Uitgillen.
Yarnstrap , m. Trantstrop, m.
Yell,
s. Gil, o.
Grommet,.
to Yarr, v. n. AINSWORTH ,
Yellow, adj. Geel. * —', s. Geel, o.,
Yarrow, s., zie Millefoil.
Gele kleur, y r. * — , zie Yellows.
late, s. SPENSER , zie Gate.
Yaw, s. Afrik. woord , Aardbei , y r. to Yellow, v. a. SHAKSP., Geel maker;,
*—, pl. Yawls, naameener erge huiel- Gelen. * —, v. n. DYER, Geel ;hordes,

ziekte , die nit ilfrika naar W. I. is Gelen.
Yellowamber, s. Barnsteen, m.
evergebragt.
Yellowbelly, s. schtmpnaam , Inwoxer
Yaw, s. scheepsw., Gieren, o.
to Yaw, v. n. scheepsw., Gieren, Over van Lincolnshire, tn.
Yellowberry,, s. Geelbes , (in het znidei''oor
en weer gieren; to — TO sheer,
liike Europa ,) yr.
anker gieren.
to Yawl, v. n. QUARLES , 16:o, zie to Yellowboy , s. Goutistuk , o.
Yellowdevil'sbit, s. Herfstleeuwentandot.,
Yell.
Yellowdun , s. Izabeilepaard, o.
Yawl , s. snort van vaartnig, Jo!, vr.
Yellowfever, s. Gele knorts, vr.
to Yawn, v. n. Gapen, Geesaven. 1. —
Verlangen; to— AT , Verlangen naar. Yellowgeorge , s. boert., Guinie , vr.
Yawn, s. Gaping, y r., Geeuwen, o. *—, Yellowgolds, s. eene plant, Hoefblad,o.
Yellowhammer, s. Geelvink, tn.
zie Hiatus.
Yawning, adj. Gaperig, Slaperig. * —, Yellowish, adj. Geelachtig.
Yellowishness, s. GeelachtigTeid, yr.
s. Gapen, Geeuwen, a.
Yellowjaurclice, s. Geelzucht, yr.
Yclad , adj. SHAKSP., Gekleed.
Yellowlead, s. Loodgeel , o.
N'cleped, adj. MILT O N , Genoemd.
Ydrad, adj. SPENSER , Gevreesd. Yellowmothmullein , s. Motte krnid , a.
Ye, pl. zie Thou. Aanm. Het wordt en- Yellowness,s. Geelheid.*—, biSnAK.sp.,
kel gebruikt, wanneer sneer personen be- Jaloerschheid, yr.
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Yellowochre, s. Gele oker,, tn.
Yellowparsnip , s. G,ele knot,
Yellowrattle, s. Luiskruid, o.
Yellowring , zie Yellowhammer.
Yellowroot , s. eerie plant 5 1Farnaria yr.
Yellows, s. pl. bij rundvee , doch inzonderheid bij paarden, Geelzucht, vr.
Yellowstarch , s. Geel stiffiel , o.
Yellowstockings , s. pl. Gele kousen, vr.
ineerv. ; fig, to Wear —, Jaluersch zijn.
Yellowsuccory,, s. Bitterkruid, o.
Yollowwagtail , s. Gele kwikstaart , no.
Yellowwarbler,, s. Gele gors, vr.
Yellowware , s. Roomkleurig steengoed, o.
Yellow-waterflag, s. Waterrelie, vr.
Yello w-waterwagtail,s.Ge/e kwikstaaryn.
Yellowweed, s. Wow, vr.
Yellow-wove-paper, s. Velijnpapier zonder blaauwsel , o.
to Yelp, v. n. Blaffen , Tjanken.
Yeoman, s. L a nde igcnaar Landedelman.
Opziener. *—,
* —, Hofbediende.*
Trawant. * —, op de Eng. oorlogschepen , Handlanger van den bootsrnan en
den konstabel , Gast, no. ; — of the hold,
Kabelgast, no.; — of the mast, Paai
van den mast , tn. ; — of the powderroom, Kabelgast van den konstabel-mafoor.
Yeomanly, adj. Van een' yeoman.
meerv.
Yeomanry, s. Landeigenaars,
to Yerk, v. a. Met een' sprong doen bewegen, Stooten. * — , Slaan. * — , v. n.
B. and FL., Springen.
Yerk, s. Snelle beweging, vr. , Sprong, no.
to Yern , v. a. , zie to Yearn.
Yes , adv. Ja.
Yest , s. Gest , Gist, vr.
)(ester, adj. Van gisteren.
Yesterday, s. Dag van gisteren, tn. 'le—,
adv. Gisteren.adv.
Yesternight, s. Yorige nacht.
Ginter avond.
Yesty,, adj. Gistig.
Yet, conj. Doch Echter.*—, adv. Daarenboven. *— Nog, Steels. * Nog
eens. * —, met eerie ontkenning voorzien, Nu, Op die oogenblik ; Not — ,
Nu niet, Nog niet. * — , Ten minste.
* — , Zelfs. * —, Tot dun verve.
Yeven , part. SPENSER , zic Given.
Yew, s. IJI,
Yewen, adj. Van ijf gemaakt , Van taxis.
Yewtree, s. IJf, Taxis, m.
Yex, s. 1609 , Ilik , m.
to Yex, v. n. 1609, Den hik hebben,
Hikken.

'Fla
Were, adv. SPENSER, Zamen.
to Yield, v. a. Opleveren ,Geven, Voortbrengen. * Afstaan ; a.) to -OVER,
Overgevea,Afetaan; 2.) to — TO ,Overgeven , Afstaan of Geven aan ; 3.) to
-UP, a.) Overgeven; to— UP a t icy, Eerie
stad overgeven ; b.) Geven ; to UP the,
TO ,
ghost , Ijen geest geven; 4.) to
Afstaan aan , Geven. * v. 0. Witken, Toegeven, Het opgeven. * —, Zich
overgeven, Zijne toestemming geven. *—,
Toestaan , Aannemen.* Ontierdoen;
to—To, a.) Toegeven aan IFijken of
Onder.doen voor ; b.) Zich luten wegevallen.
Yieldance, s. bish. HALL, zie Yielding.
Yielder, s. Die toegeeft, enz. , zie to Yield.
Yielding, adj. Toegevend , Inschikke,10%
s. Opbrengen, o. * — ,Toegevend*
held , Onde,werping , vr.
Yieldingly, adv. Inschikkelijk,Toegevet:d.
Y:eldingnes3, s. PALEY , Toegevendiaid ,
Inschikkelijkheid, vr.
Yod Yode pret. 9 zie Yede.
Yoke, s. jok , juk 5 o. ; fig. Slaverni j , yr.
Ketting , Band, no. *—, Paar,,
*
o. 5 Koppel, Juk , o.; Two — of
oxen, Twee juk ossen, o.
to Yoke, v. a. Het juk aandoen, Zanspannen. * —, Twee en twee aan elkanderen voegen; fig. Onder het juk brengen. * — , Beteugelen; i.) to Be yoked
in marriage , In he; huwelijksgareel gespannen zijn; 2.) to -TO Vereenigen
met; ?..) to -TOGETHER Zamen aanspannen; 4.) to - WITH , Pares; met.
v. n. MILTON, als: An ill yoked
*
couple, Een paar,, dat slecht bijeen past.
Yokeelm , s. Jukboom ,
Yokefellow, Yokemate, s.Makker ,Medearbeider.. * —, Lotgenoot , no.
Yold , pret. part. veroud., zie toYield.
Yolk , s. Defer (van een ei) , Door , no.
Yon , adj. Gindsch. * — , adv.. Ginder.
Yond , adj. SPENSER , Krankzinnig.*—,
veroud. , zie Yon.
Yonder, adj. & adv., zie Yon.
Yore , adv. Lang geleden; Of — Welder, Voorheen , In nude to/den.
You, pers. pron. plur. Gij. *
U;
zie Thou.
, Onkundig , Green.
Young, adj. (fong.
* , s. De jongen, o. meerv.
Youngish, adj. ,jong , Een weinig frosg.
Youngher, zie Youngster.
Young] in g, slong schepselo.„Jongeling,m.
Youngly,, adj. GOWER., jeugdig , Jong.
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dit woord vindt men den vergrootenden
trap youthier in den Spectator.
Ypight , adj. SPENSER, Uitgestoken.
Yttria, s. Ttteraarde , Tttra , yr.
Yttrious , adj. Pan yttria.
Yttrium, s. liletaalachtige grondstof van
yttria, y r., Yttrium, o.
Yule, s. in oude tijden, een der twee
groote feesten, Lammas en Christmas ,
dock voornamelijk het laatste , Kersmis,
vr., Kersfeest , o.
Yuleblock , Yuleclog, Yulelog , s. Kersayondstobbe , yr.
Yulegamer, s. pl. Kersspelen , o. meerv.
Yux, zie Vex.
to Yux, zit to Yex.

YOUN
* —, adv. SOAKS?., Vroeg in het ley en, Jong.
Youngster, s. schertsend , Jongeling, in.
* —, scheepsw.„bugen, m.
Youngth, s. SPENSER, zie Youth.
Your, poss. pron. Uw.
Yours, pross. pron. s. De owe, Het owe.
Yourself, pron. Gij zelf. * —, U.
Yourselves, pron. Gij zelven. * —, U.
Youth, s.Jetigd, vr. *—, Jongeling, na.*—,
fonge lieden , M. meerv. * — , Jeugd , vr.
Youthful, adj. (Youthfully, adv.) Jeugdig.
YOLICIlhOOd, s. CHEYNE,Jeugcrgheid, yr.
Youthly, adj. veroud., j‘ing, Jeugdig.
Youthy,, adj. Jong, Jeugdig. Aanm. Van
.1110...

-.....■...).

...........".....1.1.1110...................

Z.
Z
Z , s. de letter Z, yr.
Zaccho , s. Onderste deel van het voetstuk eener zuil , o.
Zaffre , s. soort van kobaltkalk Zaffer, tn.
to Zany, v. a. B. and FL., Nabootsen.
Zany , s. Hansworst , m.
Zarnich , s. eene del fstof , waarin het
operment gevonden wordt.
Zea , s., zie Maize.
Zeal, s. liver, m.
Zealot , s. Ifteraar, tn.
Zealotical , adj. STRYPH , Iloogst ijverig,
Al to 1).3/et-lg.
Zealotry, s. bash. TAYLOR, Overdreven
liver,, tn., Dweeper I.1, yr.
Zeplous, adj. (Zealously, adv.) Ifverig.
Zealousness , s. IJverigheid, yr.
Zebra , s. Gestreepte ezel (in Afrika),
Zebra, in.
Zebu, s. Kleine bultos (in 0. I.), tn.
Zechin , s. I naam eener plants to Venetic,
lvaar de snout is ; van daar de naam
van een goudstuk, ter waarde van ongeveer 5 golden Holl.), Zechin. in.
Zed, s. naam der letter z, Zed, yr.
Zedoary, s. naam eener Indische plant ,
Zedoar, vr,

ZEIN
Zeine, s., zie Gluten of maize.
Zend, s. taal der aside Perzische vunraanbidders, Zend, yr.
Zendavesta, s. heilige bock der hedendaagsche Perzische vuuraanbidders, toegeschreven aanZoroaster , Zendavesta, vr.
Zenith, s. in de sterre- en aardrifksk.,
Zenith , Toppunt, o.
Zeolite, s. Schuimsteen, Zeoliet , m.
Zeolitic, adj. Van den zeoliet.
Zeolitiform, adj. Zeolietvormig.
Zephyr, s. Zephir; Westewind , Zachte
wind, tn.
Zephyrus, s. MILTON, zie Zephyr.
Zero , s. inzonderheid op een' thermomethem , Nul, (o ,) yr.
Zest, s. in eene okkernoot, Bril , Zadel ,
m. * —, Oranfeschiluitgedrukt in wUn,
y r." — , Geur,, m.
to Zest, v. a. Een' geur geven aan.
Zetetic , adj. VraagstuA ken oplossende
door nasporing , Onderzoekend.
Zeugma, s. in de redekunde, figuur ,
wanneer een werkwoord met verschillende naamwoorden, of een naamwoord met
verschillende bijvoegelijke woorden ove,een komt , en slechts his het eene vitge-

ZIGZ
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drukt, en bij andere rerzwegen wordt ,
als: De vader bensint den zoon, en de
tnoeder de dochter.
Zigzag, s. iets, dat nit korte wendingen
bestaat , Zigzag, tn. * —, adj. Uit torte wendingen bestaande. * Heen en
weer draavende.
to Zigzag, v. a. Zigzagswijze maken.
Zimome , s. naans van een bestanddeel
van het gluten der tarwe, enz.
Zinc, s. zeker half-metaal, Zink, o.
Zincky, adj. Van zink. * — , Zinkachtig.
Zircon, s. naam van een Ceylonsch msneraal.
Zirconia 8. Zircnnaarde , yr.
Zirconite, s. verscheidenheid yan zircon,
Zirconiet ,
Zirconium , s. Metaalachtige grondstof
van zirconaatde , yr.
Zoccolo, s., zie Socle in de a beteek.
Socle.
Zocle , s. Kraagsteen,
Zodiac, s. in de sterre- en aardr&ksk.,
Dierenriem. * , MILTON Gordel, m.
Zodiacal, adj. Van den dierenriens.
Zonar, s. Gordel, Welke in de levant
Joden en Ch, ictenen moeten dragon, om
hen van de 111ahomedanen to onderscheiden , Tn.
, in de aardrfikck.,
Zone, s. Gordel.
Luchtstreek, yr. *—,
ilardgordel,
Omtrek, tn.
Zoned.adj.Een'gordeldragende,Gegordeld.
20,:-.rrapher, s. Beschrijyer der dieren, 111.
Zoograpn, s. Ersebritving der dieren, yr.
Zoolite , s. versteena everbliffiel van een
dier, Diersteen , Zooliet, m.

zoos.
Zoological , adj. Dies en beseirlivend
ZoOlogisch.
Zoologically, adv. Volgens do zodlogie,
Zodlogisch.
Zoologist, s. Dierenkenner,
Zoology , s. Natuurlijke geschiedenis der
dieren. * —, Natuurliike geschiedenis
dot viervoetige dieren, yr.
Zoonic, adj. LI7 t dieren verkregen; —
acid, Dierzuur, o.
Zoonomy, s. ire:ten van het dierlllke !even, yr. nicety.
Zoophoric, adj. Een dier dragend ; —
column, Dierznil, yr.
Zo,ophorns, s. Met dierenbeelden vetsierd fries, o.
Zoophorus,s. Lijstwerk , waarop somtgds
dieren gesneden zs n , o.
Zoophytology,, s. Natuarlike geschiedenis der plantdieren,
Zoophyte, s. Plantdier,, o., Dierplant, yr.
Zootomist , s. Ontleder van dieren, tn.
Zootorny, s. Ontleding der dieters, yr.
Zounds, int. Duivelsch!, Vervloekt
OM vogels
Zufolo , s. Vogelfluitle, (d.
to leeren,) 0.
Zumate, s. Zeus nit zumatic acid verkregen.
Lunatic, adj. ale: acid, Zuuruit gegisten rijst , enz. verkregen , o.
Zygodactylous, adj. Met gepaarde teenen.
Zygomatic, adj. in de ontleedk., Ge4k
-— process, jukboog,
een
suture , juknaad, m.
yr.
Leer
van
de
gisting
,
Zymology, s.
Zymosimeter, s. Gistingrneter,
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CATALOGUE
OF

TUE MOST USUAL PROPERNAMES.

A.

Aaron, m. Aaron, m.
Abraham, A ..oram, on. Abraham, Abram,
Bram, tn., Brammetje , 0,
Abyssinia, n. Abyssinia, o.
tn. Cv.
Abyssinian, adj. Abyssinisch.*
Abyssinische vrouw,
f. Abyssinier,
vr. of treisje, a.
Mena, Adelina, f. Adelina, Adeline,
Aline, Line, y r., Leentje , o.
Adolphus, no. Adolphus, Adolph, Adolf;
Dolf, on., Doltfe, o.
Adrian, tn. Adrianus , Adriaan.
Adriatic, adj. Adriatiseh ; — sea, of:
n. Adriatische zee , yr.
*
.Aegypt , etc., zie Egypt, etc.
God der winden, Aeolu
Aeolus ,
Eelus ,
Aesopus, 111. Aesopus, Esopus , m.
Aetna, n. Etna, tn.
Afric, Africa, n. Afrika, 0.
m. &f.
African, adj. Aft ikaansch. *
, Afrikaansche vroz,w,,
Afrika.m
cf meisje, o., Afrikaansche , yt.
Aagtle,
Agatha , f. Agatha, Aagt
Aagf e o.
Agnes, f. Agnes, digniet , yr., Agnietje, o.
A,x-la-Chapelle, n. Aken , o.
Alarick, m. Alaricus, Alrich,
Alban, m. Albanus ,
Albania, Albany, n. Albanie , 0.
, no,
Albanian, adj. Arbanisch. *
Albaniër,,m., Albanisclie y reuw, yr. of
meisje, a. , Aibanische, yr.

Albert , m. Albertus , Albert, Albrecht,
Bertus , Bert,
Albige),sis, no. & f. Waldenzer, m.,
de nzis che vrouw, y r. of o.
Alcairo, n. Cairo, o.
Alce, zie Alison.
Alexander, m. Alexander, Alex, Sander, m.
Alexandria, p. Alexandria, o.
Alexia, 1. Alexia, yr.
Alfred, on. Alfred , tr.
Algier, n. Algiers, o.
Alice, f. Alexia , y r. , Elsje, a. , Els, yr.
Alison, f. Elizabeth, Bet, Els , yr.,
Elsje, Betje , o.
Allen, m. Aelianus , Aeliaan M.
Aiphonsus , Alphonso, m.
Alphonso ,
Alpine, adj. Alpisch.
Alps , n. pl. Alpen , y r. meer y ., Alpische gebergte, o.
.
Alsace, n. Elzas
Alwin,
Alewyn,
Amazons, f. pl. Arrazonen , vr.
Ambrose , m. Ambrosius , Arribroos ,
Bross, M.
Ambrosia, f. Ambrosia, yr.
America, n. Amerika, o.
American, adj, Anzerikaansch. *—,m.&
f. Amerikaan,m.,Amerikaansche vrouw,
y r. of meije , e., Amerikaansche, yr.
.Anarand, 11. Eerrigk , us.
Andreas, Ambles , Dries, no.
Andrew,
Ann , Anne, f. Anne,, Anne , y r., A •
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oft; o., Annette, Nette 5 y r., Net fe , o.
Anthony, m. Antonius , Antoon, Toon,
Antonie, m.
Antioch, n. Antiochie , o.
Antonia, f. Antonia, Tonia, y r., Toontfe , o., To, yr.
Antony, m. Antoon, Toon, m.
Antwerp, n. Antwerpen, o.
Apennine , adj. Apenniinsch.
Apennines, n. pl. Apenn(jnen, en. mry.,
Apennijnsche gebergte , o.
Arabella, f. Arabella, Bella, Belle, y r..
Arabia, n. Arabiê, o.
Arabian, adj. Arabisch. *
m,
f.
Arabische vrouw, y r. of
Arabier,,
meisje , o., Arabische, yr.
Arabic, adj. .drabisch.
Arcadia, n. Arcadie , o.
f.
Arcadian , adj. Arcadisch. *
Arcadische vrouw,
ArcadiEr,,
of meisje, o., Arcadiche , vr.
Archibald, m. Archibald, Arclziboud ,m.
Argives, m. pl. bewoners van Argos , Argiven , tn. meery.
Arestotelian, adj. Arestoteliaansch, •Van
Aristoteles.
Aristotle, m. Aristoteles, m.
Armenia, n. Armenid , o.
Armenian, adj. Armenisch. * 5 m.

yr. Armenier,, m., Armenische vrouw,
yr. of meisje , o. , As menische , yr.
Arnold, m, Arnoldus , Arnold, Nol , m.
Asia, s. Azie , o.
Asiatic , adj. Aziatisch.*—, m. et fr. Aziaat ,
, Atiatische vrouw , yr. o f
je , o. , Aziatische , yr.
Assy,
yes kart van Alexia,
Athenian, adj. Atheensch. *
m. & f.
Athener,, 7n.,
vrouw, y r. of
rneisfe , o., Atheensche , yr.
Athens, n, Athens, o.
Aubry,, m. yes bort van Alberich,
Augsburgh, D. Augsburg, o.
Augusta , f, As:gusta, Auguste, Guste ,
Yr., Gustje , o.
Augustan, adj. Van Augustus.
Augustin , Augustinus , Augustin, m.
Augustus , m. Augustus , August ,
Gust,
Aurelia, f. Aurelia, yr.
Aurelian, m. Aurelianus , Aureliaan ,
Austen, Austin, m. August, m. * — , f.
Augusta, yr.
Austria, n. Oostenrijk, o.
Austrian , adj. Oostenriiksch.*
, m.
f.
Oosten4iker,, en.,
yrouw,
y r. of meisje , o. , Oostenriibche , yr.
Awdry, Ethilreed, Ethilrede , yr.

IL
Bib, m. f. verk.van Baptist en Barbara.
Babylon, n. Babylon, Babel, o.
Babilonian, adj. Babylonisch.
m.
fr. Babylonier,,
Babylonische vrouw,
Yr, of meisje , o. , Babylonische , yr.
Bachrach, D. Bacharach , o.
Baldwin, m. Bovdcwijn , tn.
Baltic, adj. Baltisch ; — sea, of: * —,
n. Baltische zee, Oostzee , yr.
Baptist, tn. Baptist, tn.
Barbara, f. Barbara , Barber, yr.
Barbarian, adj. Barbaarsch. * — , m.
fr. Barbarifer,,m. , Barbarijschevrouw,
meicje , o., Barbarijsche 5 yr.
Barbary, n. Barbarije, o.
Bardafpli,ni.Bardalph, Bardalf,Bardel,m.
Barnaby ,
Barnabas , m.
Bartholomew, m. Bartholomeus , Bartell`,
Bart, m.
Basil, n. Bazel , o.
Basil, m. Basilius , tn.
Bat, m. verkort van Bartholomew.

Beatrice, f. Beatrix , yr.
Beck, f. verkort van Rebecca.
Bed, f. Beda, vr.
Belgian, Belgic, adj. Belgisch.
Belgium,
Belgie , o.
Belgrade, n. Belgrado, o.
Bell, f. verkort van Arabella.
Ben, m. verkort van Benjamin.
Benedict, in. verkort van Benedictus.
Benedicta, f. Benedicta, m.
Bengal, n. Bengale, o.
Bennet,
f. verkort van Benedictus
en Benedict,.
Berlin, n. Berlijn , a.
Bernard, m. Bernardus , Bernard , Nandus , Barend, Berend , en.
Bertha, f. Bertha, Bert, yr., Dertfe , o.
Bess, Bet, Betsey, Betty, f. verkort van
Elizabeth.
Biddy, f. verbasterd van Bridget.
Bill, Billy, f. verbasterd van William.
Blanch, f. Blanca Bianca, yr.

1 On
Blase , m. Blasius, tn.
Bridget, f. verkort van Brigitta.
Bob, Bobby, m. verbasterd van Ro- 13rigit , f. verkort van Brigitta.
Bert.
Brigitta, f. Brigitta , Bregt, yr.
Bohemia, n. Boheme , o.
Brisgow , n . Bresgau , oo.
Bohemian, adj. Boheemsch. * — , m.6,-, f. Britain, n. Brittanje, o.
Boheemsche vrouw, y r. of meisje, o. , Bo- 1)ritany,, n. Bretagne, o.
heemsche, vr.
rs
, adj.
adj Bitat.
British,
Brit
Bonaventure , m. Bonaventura , in.
Brit, ,
nt.
, m.B
Briton,
B
Boniface , m. Bomfacius , Faas, tn.
Brunswick, no. Brunswijk , o.
Brandenburgh, n. Brandenburg, o.
Brussels, n. Roussel , o.
Brazil, n. Brazilii, o.
Buda, n. Buda, Ofen , o.
Breslaw,, n. Breslau, o.
Bursia , n. Bulgarie, o.

C.
Cadiz, n. Cadix, o.
Caesar, m. Caesar, Cesar, m.
Calabria, n. Calabria, o.
Canary, adj. Canarisch ; — Isles, Canarische eilanden , o. rueerv.
Carinthia, n. Carinthia, o.
Carniola , ii. Crain , o.
Carolina, n. Carolina, o.
Caroline, f. Carolina, Caroline, Line,
y r., Leentje , o.
Carthage, n. Carthago, o.
Cartha, inian , adj. Carthaagsch.*—,
&
f. Cal tizager, m. , Carthaagsche vrouw,
Yr. of meisje, o., Carthaagsche, yr.
Caspian, adj.,Caspisch , —sea, Caspische zee.
Cass, 1. verkort van Cassandra:
Cassandra, f. Cassandra, yr.
Cassel , n. Kassel, o.
Castilia , n. Castilii, o.
Castilian, adj. Castiliaansch. *
, m.
Castiliaan ,m. ,Castiliaanschevrouw,
vr. of meisje, o., Castiliaansche , yr.
Catalonia, n. Catalonia, o.
Catalonian, adj. Catalonisch. * —, m.
f. Catalonier,,
Catalonische vrouw,
Yr. of meisje, o. , Catalonische , yr.
Catherine, f. Catherina , Katrijn,Trijn,
vs., Trijntje , o.
Cecil, in. Ceeilius no.
Cecily, f.
Cile , yr.
'
Champagne , n. Champagne,
o.
Charites, f. pl. Beyallighelen ,Gratien,
no. meerv.
Charity , f. Charitas , yr.
Charles, m. Aare', Carolus, m., Kateltje , o.
Charley, m. verbasterd van Charles.
Chariot, Charlotte , f. Charlotte, Lot,
Lotje , 'o.

China, n. Sina, 0.
Chinese, adj. Sineesclz. * ,
Sinees, m.
verkort van Christian.
Chris,
Christian, m. Christiaan, Kris, tn.
Christina, f. Christina, Christine, Kris,
vr. , Krisje , o.
Chr i stopher, m. Christophorus , Christ offel, Stoff'el ,
Chit's, m. verkort van Chrysostom.
Chrysostom Chrysostomus, m. Chrysostomus,
Cis, f. verkort van Cecily.
Clare, f. Clara, Klaar,, vr., Klaartje, o.
Claudia, f. Claudia, yr.
Claudius, m.
Claudius,
verkort van Clement.
Clem,
Clement, no. Chementius , Clement, Clemens, tn.
Clementina, f. Clementina, Clementine, yr.
Cleves, n. Cleve, Kleef , o.
Coblence , n. Coblens, o.
Cologn , n. Keulen, o. * —, adj. Keulsch.
Conny,, f. verbasterd van Constance.
Conrail, Conrad, m. Koenraad, Coenrand, m., Koentje , o.
Constance, f. Constantia, Stans , yr.,
Stansje, o.
Constantine, m. Constantinus, Constantün , Konstant0z,
Constantinople , n. Constantinopel, Kenstantinopel , o.
Copenhagen, n. Koppenhagen, o.
Corinth, n. Corinthe , o.
Corinthian, adj. Corinthisch. *
, rn. et
f. Corinther,, tn. ; Corinthischevrouw, yr.
of meisje, o., Corinthische , vr.
Cornelius, m. Cornelius, Kornelis , Krelic, Kees ,
Keesje, o.
Corsica, n. Corsica, o.
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Corsican, adj. Corsicaansch. * —, m. et Crispin, n. Crispin's , Krispi'n , m.
f. Corsicaan, vs., Corsicaansche vrouw, Croat, m. Croon;, tn.
Croatia, n. Croatie , a.
y r. of meisje , o., Corsicaansche, vr.'
Courland, n. Kees land , o.
Croatian, adj, Croaticch. * — , m. et 1.
Croon;, rn., Croati,che vrouw, vr. of
Courlander, m. Koedander,, rn.
n.11Crakau
,
vr.
meisje, o. , Croatische , yr.
Cracau,
Cupid, tn. Cu,bido, De rainnegod, in.
Crete, n. Creta, Candia, o.
Crimea, n. Krim, yr.
Cyril, m. Cyrillus , vi.
...spew?E3

Daintry, n. Dventer,, o.
Deodate, tn. Deodatfic , m.
Derrick, in. Diederik, Derk , Dirk, m.
Dalecarlia, n. Dalecarliê, o.
Dalecarlian , adj. Dalecarliich. * — , m. Deuxponts, n. Tweebruggen , a.
et f. Dalecarliêr , m. , Dalccarlische Dick, Dicken , Dicky, in. verbasterd yar,
vrouw, yr. of meisje, o., Dalee;arlische, yr. Richard.
Damasco, Damascus, n. Damascus, o. Dinah, f. Dina, yr.
Dinkespithel, n. Dunkelsbuhl, 17.
Dan , m. verkort van Daniel.
Diectetianon.Diocletianus,Diocletiaan,m.
Dane, m. Deen , in.
Dionys,
Dionysius, m. Diony,itis , m.
Danish, adj. Deensch. * —, in. pl. DeDobe , in. verbasterd van Robert.
nen , in. meerv.
Daniel , tn. Daniel, Daan , m.s, Daantje, o. Doll , Dolly, 1. verbasterd van D,rothca.
Dominic, in. Dorninieus,
DanIzick, n. Dantzig, o.
Domitian , s. Domitianus ,Domitlaan , Fn .
Danube, Danubio, n. Donau, m.
Dardanelles, s. pl. Dardanellen, y r. mry. Dorothea, Dorothy, f. Dorothea., Door,
Dore, Doortje, o.
Dauphinate, n. Dauphine, o.
Dort, n. Dort, Dordrecht, o.
Daventry, n., zie Daintry.
David, m. David ,Daaj, m., Daage, o. Downs (the), n. Duins , a.
Dresde, n. Dresden, a.
Davy, rn. verbasterd van David.
Deb, Debby, f. verkort ofyerbasterdvan Dunkerk, n. Duinkerken, o.
Dunny,, tn. y erbasterd van Anthony.
Deborah.
Durlach, n. Div-lac/2 , a.
Deborah , f. Debora , De, yr.
Dutch, adj. liollandsch, Nederdriltsch.
Deif, Delft, n. Delft, o.
Denis, In. Dionysius, m. * — , f. Dio- * —, tn. pl. Hollanders, Nederlanden -,
trysia, yr.
m. meerv.
Dutchman, In. Hollander, Nctierlander,m.
Denmark, n. Denemarken, o.
Denys, m. et f., zie Denis.
Dy,, f. verkort van Diana.

E.
Ead, 1. Ada, yr.
East'Indies , n. pl. Oost-Indiln ,
meerv.
Edinburgh, n. Edenburg, o.
Edward, m. Eduard, m.
Egypt, n. Eg)pte, o.
Egyptian, adj. Egyptifch. *
in. et f.
, E,:,7.11tische y r o:iw,,yr.
Egyptenaar,,
ofineisje , a. , Egypttsche, yr.
Elb , n. Else, Ethe, ye.
Elbing, n. Ell;ingen , m.

Eleanor, f. Eleanora, Leonora, yr.
Elie, m. 7erbasteid van Alvxander.
Elisa, Eliza, f.
, Lisa , Lise , yr.
Elisabeth, Elizabeth, f. Elizabeth, Lij cbeth, Bet, yr., Betje,
Ellen, f. verbasterd van Helen.
Elliel^, in. verbasterd van Alexander.
Emery, m. Arinerik
Emmerick , m. Emmerik ,
Enee , Eneas ,
Aeneas, Evens, tic
n. Engeind

English, adj. Engelsch. *
m. p1. Engelschen.
Erford, n. Erfurt, o.
Ernest, m. Erne:tus, Ernest ,Ernst ,m.
Esaias, Esay,, m. Jezajas, m.
Ethelbere, tn. Edelbert, Adelbert, m.
Ethiopia, n. Ethiopia, o.
Ethiopian, adj. Ethiopisch. *—, m. et f.
Ethiopidr, Ethiopische vrouw, yr.
of meisfe, o. , Ethiopische, yr.
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Eugene, m. Eugenius, tn.
Europe, n. Europa, o.
European, adj. Europeesch. * m. et
f. Europeir , m. , Europesche wow, yr.
of meisje, o. , Europesche,
Eustace, m. Eustatius, Statiur, tn.
Evan, m. Johannes , Johan, Jan,
Eve, f. Eva, Eef, yr., Eeffe, o.
Everard , m. Everhardus , Everard,
Evert, tn.

F.
Fabian, m. Fabianus , Fabiaan, m.
Fanny, f. verbasterd van Frances.
Felicia, f. Felicia, yr.
Felix, tn. Felix, m.
Ferdinand, Ferdinando, in. Ferdinand,
Ferdinando, Fort, m.
Finland, n. Finland, o.
Finlander, m. Finlander, Fin, m.
Flanders, n. Vtaanderen, o.
Fleming, m. Flaming, In.
Flora, f. godin der bloemen, Flora, yr.
Florence , n. Florence, o.
Florence,
Florentius , tn.* —, f. Flo.
rentia, yr.
France, n. Frankrijk, o.
Frances, f. Francisca ,Frans , yr., Fransfe, o., Fanny, yr.
Franche-county, n. Franche-Comte, o.
Francis, m. Franciscus, Frans, m.
Franconia, n. Frankenland, o.

Franconian, adj. Van Frankenland. *—,
m. et f. Bewoner, tn. ofBewoonster van
Frankenland, yr.
Frank ,
verkort van Francis, Frans,
Frank, rn. Cm. meerv.
Frank-peop,le, Franks, m. pl. Franken,
Frat, n. Euphraat, m.
Frederick, m. Frederik, Frerik , Frits, m.
Freeman, m. Libertus, m.
French, adj. Fransch. * , in. pl. Franschen, tn. meerv.
Frenchman, tn. Franschman, m.
Friberg, n. Freiberg, 6.
Friburgh, n. Freiburg, o.
Frise, Friseland, u. /7riesland, ,o.
Vrieslander, m.
Friselander, in.
Friuly, n. Friaul, o.
Fuld, n. Fulda, o.
Fulco, tn.
Fulk,
Fuynen, n. Funen, 0.

Gaieta, n. Gaeta, o.
o.
Gallice, n.
Ganimede , m. Ganimedes, tn.
Gant, n. Gent, o.
Garone, n. Garonne, yr.
Gascoign, Gasconia, n. Gasconje, o.
Gascoon, m. Gasconjer,
Geff , Geff , m. verbasterd van Godfrey.
Geary, Geffry, m. verbasterd van
Godfrey.
Gelderland, n. Gelderland, o.
Geneva, n. Geneve, o.
Genoa, Genoua, n. Genoa, o.
ENG. A. DUTCH DICT.

adj.
Genoese , m. Genuees, m. *
Genueesch.
George, Georgy, m. Georgius, George,
Georg, (pHs, jurridn, m.
Georgia, n. Georgia, o.
Georgian, adj. Georgi,712. * m. et f.
Georgidr,, tn. , Georgische vrouw yr. of
meisie, o., Georgische, yr.
Gerard, m. Gerard, Gerhard, Gerrit
Geert , tn.
German, m. Gertnanus,
German, adj. Duitsch. * m. et' 1.
Duitscher, m., Duitsche vrouw, yr. of
wide, o., Duitsche, yr.
(66
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Germany, n. Duitscliland, o.
Gertrude , f. Geertruida, Geertrui,Trui,
Geert, yr., Geertie, Truitje , o.
Gervas, m. Gervasius, Gervaas , m.
Ghent, n., zie Gant.
Gib, m. verbasterd van Gilbert.
m. verkort van Gilbert.
Gilbert, m. Gilbertus, Gilbert, m.
Gilles, m. .degidius , Julius, Gilles, tn.
Gilian, Gillan, f. Juliana, yr.
Gillet, f. .degidia „juliette , yr.
Giulick, n. Gulik, o.
Gladuse, f. Claudia, yr.
Glarys, n. Glarus, o.
Glogaw, n. Glogau , o.
Godard, m. Gothard, Godard, Goderd, tn. •
Godfrey , tn. Godfried, Godefroi , Govert , tn.
Godwin, m. Godewijn,
Gotha, Gothen, n. Gotha, o.
Goth, m. Gotk, tn.
Gothia, n. Gothland, o.
Gothic, Gothical, adj. Gothisch.

Gothland, n. Gothland, o.
Gottingen, n. Gottingen, o.
Gracy, f. Gratia , yr.
Graveling, n. Grevelingen, o.
Grecian, adj. Grieksch. , in, et f.
griek, tn., Grieksche vrouw, yr. of
meisje, 0., Grieksche , yr.
Greece, n. Grtekenland, o.
Greek, in. Griek , m. * —, adj. Grieksch.
Greenland, n. Groenland, o.
Groenlander,, tn.
Greenlander,
Gregory, s. Gregürius, Gregoor, m.
Grill, Griffit, Griffith, tn. Rufinus in.
Gripswald, n. GreifswaM, o.
Grishild, f. Grishilda, Grisilde , yr.
Grison, m. Bewoner van Graauwbunderland, tn.
Grissel, 1. verbasterd van Grishild.
Gnelderland, n. Gelderland, o.
Gui, m. Guido, m.
Guilbert, m. Gilbert, tn.
Guinea, Guiney n. Guinea, Guild• , o.
Gulick, n. Gulik, o.
, Guy, m. Guido, tn.

H.
Hab, tn. verbasterd van Herbert.
Hadria, n., zie Adriatic Sea.
Hague (the), n. De Haag, m.,'s Hage,I
s Gravenkage , o.
Heilbrnn, o.
Hailbron,
Hainault, n. Ilenegouwen , o.
Hal, m. verbasterd van Henry.
Hall, n. Halle, o.
Hally, m. verbasterd van Henry.
Hambro, Hambrough , Hamburg , n.
Hamburg, 0.
Hannah, f. Hanna, Anna, Na , yr.,
Naatie, o.
Hannover,
Hannover, o.
Hannoverian, adj. Hannoversch, Hannoveraansch. *
m. et f. Hannoveraan,
Ilannoversche vrouw, y r. of' meisje , o.. Hannoversche , Hannoveraansci,e, i r.
Harman, m. Hermanus , Herman, liarmen Hermen, m.
"Harold, m. Harold, Herold, M
Harriet, f. verbasterd van Henriette.
Harry , an. verbasterd van Henry.
Hebrew, adj. Hebreemsch. *
m. Hebrat-, nt.

Helen, 1. Helena Leen, yr., Leentje,
o., Lene , yr.
Henriette, f. Henrietta, Henriette, Hendrica , Hein, Jet, Drika, y r., Jetje ,
Heintje, Driekje, o.
Henry, m. Hendricus , Hendrik , Hein, in.
Herbert, Heribert, m. Herbert,
Hesiod , tn. Hesiodus , m.
Hessen, Hessia , n. Hessen ,Hessenland, o.
Hessian ,, adj. Hessisch. *
m. et f. Hes,
Hessische vroun , yr. of meisje ,o.,
Hessin, Hessische, yr.
Hick, Tn. verbasterd van Richard.
Hierom, Tn. Hieronymus, Jeroen, M
Hilary, m. Hilarius,
Hob, Hobe, m. verbasterd van Robert.
Hodg, Hodge, Hodgekin, Hody ,
verbasterd van Roger.
Holsatia, n. Holstein, o.
Homer, m. Humerus, Homer, tn.
Horace, Horatio, Tn. Horatius , m.
Hozca, m.
Hoseah,
Hubert, in. Hubertus , Hubert , Huibet t,
Huib, tn.
Hugh, m. Hugo, Huig, m.
Humfrey, Humphrey, m. Humft led , m.
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Hungarian, adj. Hongaarsch. *
m. et yr. of meisje, o., Hongaarsche, yr.
Hongaar,, on., Hongaarsche vrouw , Hungary, n. lIongariie , o.

I.
lb, f. verbasterd van Isabel.
Iceland, n. IJiland, o.
Icelander, tn. IJslander,, m.
Icelandic, adj. IJslandsclz.
Ilse, f. verbasterd van Alexia.
India, n. Indid, o.
Indian, adj. Indisclz. *
m. et f. Indi& ,
Indicate vrouw, yr. of meisje, o., Indische, yr.
Indies, n. pl. Indian , o. tneerv.
Ingria n. Ingermanland , o.

Ireland, n. Ierland, o.
Irish, adj. Iersch. *— m. pl. leren,
meerv.
Irishman, in. Ier, tn.
Isaac, tn.
, tn.
Isabel, f. Isa.5elle, Belle, yr.
Isrneliet,
Israel•re,
adj. Italiaansch. *
tn. et f.
m., Italiaansche vrouw, vr.
of meisje, o., Italiaansche, yr.
Italy, n. Italie, o.

J.
Jack, Jacky, m. verbasterd van John.
Jacob, in. Jacobus , Jakob , Jaap ,Japik,
m., Jaapje, o.
Jacobin, f.Jacobine, Cuba, yr.
James, in. verbasterd van Jacob.
Jane, f. verbasterd van Joan.
Japan, n. Japan, o.
Japanese, adj. japaneesch. *
Japanees, m.
jaquet, f. verbasterd van Itcobin.
Jasper, tn. Casparus , Kasper , Jasper,,m.
Jef, tn. verbasterd van Geffery.
Jemimy, m. verbasterd van James.
Jennet, Jenny, f. verbasterd van Joan.
Jeremy, in. Jeremias, tn.
Jerome,
verbasterd van Hierom.
Jerry, m. verbasterd van Jeremy.
Jerusalem, n. jeruzatem, o.
Jewry, D. Joodsche land, o.
Jin, Jinny, f. verbasterd van Joan.
Jo , m. verbasterd van Joseph.

Joan, f. Johanna, Hanna, Haunt „fanna, NO , Hans, Jams, Na, y r. , Hanso.
je
Joost , m.
Jocelin,
Joe, m. verbastez d van Joseph.
Jof, n. verbasterd van Joseph.
John, f. Johannes, Joannes , jannes, Han, Jantje, o.
nes, Jan, Hans,
Jone, verbasterd van Joan.
Jonny, m. verbasterd van John.
Joseph, m. Jozef, Joseph, tn.
Josuah, m. Jortta, m.
Josy, m. Joz:as, m.
Jove, tn., zie Jupiter.
Julia, f. Julia, yr. , Juultje , o.
Julian, m. Julianus , Juliann , m.
Juliana, f. Juliana , Juliane , yr.
Julius , in. Julius, Jules, tn.
Jupiter,,Jupijn, on.
Jupiter,
Justina ,
Justina, Justine, yr.
Justinian, in. JUstinianus , Justiniaan, m.

IL.
Kalmouck , m. Kalmuk, m.
Kate , f. verbasterd van Catherine.
Katharine, f., zie Catherine.

elham, tn. Kelhamus , m.
Kelarnus, m.
Kellam ,
Rester, tn. verbasterd van Christopher.

r

1044
Keyserswerd, n. Keizerswaard, o.
Kit, m. verbasterd van Christopher.

Konigsberg, n. Koningsbeigen , o.

I Krakaw, n. Krakau , o.
L.

Lacedemon, n. Lacedemon, o.
adj. Lacedemonisch ,
Lacedemonian
Spartaansch..—, in. et f. Lacedemonigr,
Spartaan, m., Lacedemonische of Spartaansche vrouw, y r. of meisje , o., Lacedemonische, Spartaansche, vr.
Lapland, n. Lapland, o.
Laplander, Lap, m.
Laplander,
Laura, f. Laura, yr.
Laurence , m. Laurentius , Laurens ,
Louw,
Lawenburgh, n. Lauenburg , o.
Leghorn, n. Livorno, o.
Leipsick , n. Leipzig, o.
(dert , m.
Leonard, m. Leonardus , Leonard, LeenLettice , f. Laetitia , Titia, Tice, vr.
Lewis, in. Lodelvijk, Lood , Loo , m.
Leyden ,
Leiden, o.
o.
Liege, n.
Liefland, n. Lifland, o.
Lipsick, zie Leipsick.
Livonia , is. Lifland, o.
Livonian , adj. Lifflandsch. *
in. et f.
Lijfiander,
Lifflandschevrouw, yr.
of meisje, o., Liiflandsche , vr.
Lisboa, Lisbon, n. Lissabon , o.
Lisle, n. Rijssel, o.
Lithuania, u. Lithatien, o.

Lithuanian, adj. Lithausch. * —,m. et f.
Lithauer , m., Lithausche vrouw, yr.
of meisje, o., Litnausche , yr.
Livy, tn. Lzvius , on.
verkort van Olivia.
Livy,
Loeven, n., zie Lovain.
Lombardy, n. Lombardije, o.
London, n. Londen, o.
Loo, f. ver,asterd van Elisabeth, Li"lcje, o.
Lorane , Lorraine, n. Lotharingen , o.
Losanna, n. Lausanne, n.
Lofty, f. verbasterd van Chariot.
Louisa, f. Louisa, Ludovica, Louise, yr.
Louvain , n. Leuven, o.
Lovain, n., zie Louvain.
Low Countries, n. pl.Nederlanden,o. rnrv.
Lubec', n. Lubek , o.
Lnce, f. Lucia, Lucie, vr.
Luc y , f. Lucia, Luce, yr.
Luddy, f. verbasterd van Lydia.
Luke, m. Lucas, m.
Lunenburgh, n. Lun gnburg , o.
Lusace, n. Lausits , o.
Luxemburgh , n. Luxemburg, o.
Lydia, f. Lydia, yr.
Limburgh, n. Limburg, o.
Lyon, Lyons, n. Lyon, o.
Lyppe, n. Lippe, o.

..--arae■&0.000%.

Macedonia, n. Macedonia, o.
Macedonian, adj. Macedonisch. *
tn.
et f. Macedonier, Macedonische
vrouw, yr. of meisje , o., Macedonische , yr.
Madge, Madgy, verbasterd van Magdalen.
Mass, n. Maas, yr.
Maestricht, n. Maastricht, o.
Magdalen , f. Magdalena, IVIagtelt , Leen,
yr., Leentje , o.
Magdeburgh, Maidenburgh, n. Maagden5urg,
Wlaintz, s. Ments, o.
Malady, m. Malachias, m.

Malines, n. Mechelim , o.
Malkin, f. verbasterd van Maria.
Malta ; n. Martha, o.
Maltese, m. Haltezer,, m.
March, n. Merit , yr.
Margaceth, f. Margaretha , Margriet ,
Griet,,vr., Grietje , o., Margot, yr.
Margery-, f. verbasterd van Margareth.
Marget, f. verbasterd van Margareth.
Maria, f. Maria, Marij, Mat ie , yr.,
Marieije, a.
Mark, m. Marcus, m.
Marna, n. Marne, vr.
Marseilles, n. Marseille, o.
Martha,, f. Martha, Mat, yr., Matfe, o.
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Mary, f. verbasterd van Maria.
Mat, m. et f. verbasterd van Matthew en
Martha,
Matilda, f.Mathilda,Mathilde,Tilde, yr.
Matthew, m. Matheus , Ma* , ,
Teauwis,
Maud, f. verbasterd van Matilda.
Maudlin, f. verbasterd van Magdalen.
Maurice, tn. Mauritius, Maurits,
Mauritania, o.
Mauritania,
Mawd , f. verbasterd van Matilda.
Mawkes, Mawkin, f.verbasterd van Maria.
Meckleuburgh , n. Mecklenburg, o.
Meg, f. verbasterd van Margareth.
Merand, f. Miranda, yr.
Mercury , m. Mercurius ,Merkuur, Biercuur , m.
Mersburgh, n. Merseburg, o.
Mich, m. verkort van Michael.
Michael, m. Michael, Michiel, Michel, tn.

m;ddleburgh n. Migtlelburg , o.
Mike , m. verbasterd van nchael.
ila-in , Milan, n Milaan, 0.
Misnia , n. Meiscen, o.
Moldavia, n. 11Ioldaviê , o. _
in. et
Moldavian, adj. Moldavisch. *
f. Moldavier, in. , Moldavische "route,
y r. of meisje, o., Moldavi;che , yr.
Moll, Molly, f. verbasterd van Maria.
Mons, n. Bergen ( in flenegouwen), o.
Moscovy, zie Muscovy.
Moscow, n. Mcskou, o.
Moselle, n. Moezel, yr.
Moses, m. Mozes , m.
Mu t dau , n. Moldsu, o.
Muhlhausen , n.
Mulhausen,
Mun , m. verbasterd van Edmund.
t Munich, n. Munchen , a.
Muscovite, in. Maskovier,
I Muscovy, n. IVIuscovie , o.

N.
Nab, f. verbasterd van Abigail.
Nal , f. verbasterd van Eleanor.
Nam , m. verbasterd van Ambrose.
Nancy, n. Ng nci, o.
Nancy, Nann , f. verbasterd van Ann.
Nantes, n. Nantes-, o.
Naples, n. Napels, o.
Nat, m. verbasterd van Nathaniel.
Nathaniel, in. Nathaniel, m.
Natolia , n. Natolii , o.
Neapolitan , adj. Napolitaansch. *
et f. Napolitaan , tn., 1Vapolitaansche
vrouw,, yr. of meisje 2 o. 9 Napolitaansche , yr.
Ned , Neddy, m. verbasterd van Edward.
Nehemiah, m. Nehemia , on.
Nell, f. verbasterd van Helena.
Neptunus , Neptuin, m.
Neptune,
Nest, f. verbasterd van Agnes.

Netherlands, n. pl. Nederlanden, o. mrv.
Nib, Nibb , f. verbasterd van Isal)ella.
Nicholas, Nicslaas, Niklaas, Klaas, m.
verkort van-Nicholas.
Nick,
Nicol, in. Nicola, m.
Nieper, n. Dnieper, m.
Niester, in. Dniester, tn.
Nile, n. Nijl,
Nimmegen , n. Nijmegen, o.
Noah, in. Noach, m.
Noll, tn. verbasterd van Oliver.
Norman, m. 1Vormandiêr, m.
Normandy, n. Normandid , o.
Norway, n. 1Voorwegen, o.
Norwegian, adj. Noorweegsch. *
et f. Noorweger,, , Noorweegsche
vrouw,i1r. of meisi e, a., Noorweegsche,vr.
Nuremberg, n. Neurenberg, o.
verbasterd van Isaac.
Nyckin ,

....M. 0 00 emirs

0.
Oliver,
Orkneys, zie Orcades.
Olivier, on.
Osnabrugh, n. Osnabrug, o.
Olivia, Olivy, f. Olivia, yr.
()is, n. Oels , o.
Ostend, n. Ostende , o.
Orange, n. Orange, o.
Ostrogoth, m. Ostrogoth, Oortgoth, on.
Oreades, n. pl.Oreadische eilanden, o.tnrv. Otho , m. Otto, tn.
Origen , tn. Origines, us.
Ovid , m. Ovidius, on.
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F.
f. Philippa, Philippine, vr.
Philipsburgh , n. Philipsburg, o.
vr.
Phill, Philly, f.
Phrygia , n. Phrygle , o.
m. et f.
Phrygian, adj. Phrygi3ch. *
Phi ygier m., Pnrygicche vrouw, yr.
Phrygische , vr.
of meisje,
Piemont , o.
Piedmont ,
Piemontees, In.
Piednontese,
Pietre , m., zie Peter.
m. Pindai us, tn.
m. Plinius, m.
Po, n. Po, In.
Poland, D. .Polen, o.
P,:auder, in. Pool, Polak, M.
Po n s, m. Ptql, Polak, an.
Polish, adj. Poolsch.
Poll, Polly, f. verbasterd van Maria.
Pornwerania, n. Pommeren , o.
m.
Pommeranian, adj. Pommersch. *
et f. Pommer, n2., Pommersche vrouw,
yr.
Pommersche,
of
meisje
,
y r.
Pommerland, n. , zie Pommerania.
Pompey, m.Pompejus ,
m.
Portuguese , adj. Portugeescis. *
Portugees, tn.
Posna, n. Posen, o.
Prague , n. Praag, o.
Presburgh , n. Presburg, o.
Pru , f. verbasterd van Prudentia.
Prudentia, 1 Prudentia, yr.
Prussia, n. Piuicen, o.
Prussian , adj. Pr uisisch. * m. et 1.
Pruic, 7n., Prvi,ische vrouw , vr. of
meisje, o., Pruisische, vr.
Puglia, n, zipul e, o.
Pyrenean , adj. Pyreneesch.
Pyrenees, n. pl. Pyrencen, o. meerv.

Paddy, m. verbasterd van Patrick.
Padoua, Padua, n. Padua, o.
Padus, m. Po, m.
Palatinate, n. Pales ,
Pars, n. Parijo, o.
Parisian, adj. Parijsch.* , m. et f. Parijzenaar,, m., Parijsche vrouw, vr. of
meisje, o., Parijsche, yr.
Parthia, n. Parth q , o.
Parthian, adj. Pa ythisch.
, m. et f.
Parthier,,Parth
, Parthische vrouw,
y r. of meisje, o. Parthische , vr.
Passaw , n. Passar, , o.
Pat, f. verbasterd van Martha.
Patrick, m. Patricus , in.
Patty, f., zie Pat.
Paul , tn. Paulus, Paul, Pouw , m.,
Pouwtje, 0.
Peg, Peggy , f. verbasterd van Margaretha.
Pel ,
verkort van Peregrine.
Pensylvania, n. Pensylvanie , o.
Peregrine ,
Peregrinus, en.
Pernel, f Pet ronella , Pieternel , Nel, yr.
Persia, n. Pcrz ie, o.
Persian , adj. Perzisch ,Perziaansch.*—,
m. et f. Perzische vrouw, yr. of meisje,
o., Perzische, yr.
Peruvian, adj. Perrsviaansch. * —,m. et
f. Peruviaan,m., Peruviaansche vrouw,
yr. of meisje, o., Peruviannsche, vr.
Peter, m. Peter, Pieter, Piet, Pier,
Petrus,m.
Petersburgh, n. Petersburg, a.
Phil, zie Phillv.
Philibert, rn. Philibert,
Philip, m. Philippus, Philip, Flip ,m.,
Flipje, o.

0

,*

Quadalquivirio, n. Quadalquivir, Tn.
Quedliuburgh, n. Quedlinburg, o.

Quintilian, m. Quintilianas , Quintilij aan , m.

.33 3 Oti-C-C-c—e--

U.
Raff, m. verbasterd van Ralph.
Ralph, in. Rudolf, Roelf, Reel, tn.

l

aatisbone, n. Regensburg, o.
I Rebecca, f. Rebecca, yr.

1017
Re y nold, no. Re'nold ,Reinont,Reint,m, : Ralph, m. Rudolf, Rolf,. Dolt". m.
Rhese, m. kie, ,,s , ,,,.
Roman, adj. Rome:oral. * —, Aionisch.
Rhetian, adj. Ri!etisch.
* —, m. et f. Romein, m.,Rornein,che
Rhine, n. Rijn, m.
vrouw, vr: of meisje, o., Romeinsche ,
yr. * —, Roomsche, m. en vr.
Rhinefels , n. Rheinfels, o.
Rhodian, adj. Rho,ii,ch, Van Rhodus. *—, Rome , n. Rome, o.
. m. et f Raodier,, tn. , Rhodische vrouw, Rosamond, f. Rosamunda , Roermond, yr.
y r. of 1r;ei.,le, vr. , Rhodische , yr. Rose ,, f. Rosa , Rosine , vr. , RoosRichard , n1. Richard ,Rijkerd, Rijk,in. je, o.
Roan, n. Rouaan , o.
Ruremond, to. Roermond, o.
Rob, in. verkort van Robert.
Russia, n. Rusland , o.
Robert, m. Robert , Robertus , Rob ,m. Russian, adj. Rusoisch. * —, tn. et F.
Robin, m. verbacterd van Robert. Rus , tn., Russia, y r., Rucsische vrouw,
Roger, in. Rutger, Rut, m. 2 Rutje, o. y r. of meisje, o., Russische, vr.

S.
Siberian, adj. Siberisch. * —, m. et f,
Saal, n. Sale, y r.
Siberidr,, ni., Siberische vrouw , yr. of
Sabin, F. verkort van Sabina.
meisje, o. , Siberische, vr.
Sabina, 1. Sabina, Sabine, vr.
Sibylla, f. Sibylla, Sibille, Bilk, yr.
Sal, Sally, 1. verbastei d van Sarah.
Sicilian, adj. Siciliaansch. * —, m. et F.
-Salomon, m. Salomo, Salomon-, in.
Siciliaan, in., Siciliaansche vrouw, yr.
Salisburgh, n. Salisburg, o.
of ineisje, o., Siciliaansche, yr.
Sam, on. verkort van Samuel.
Sicily, to. Sicilid, o.
Sammy, in. verbasterd van Samuel.
Sierra Leone, n. Sierra-Leona, yr.
Sampson, no. Samson, Simson, 111,
Sigismund, m. Sigismundus , Siegmund, m.
Samuel, 111. Samuel, Sam, in.
Sander, Sandy, Sandy, on. verkort van Sil, in. verbasterd van Sylvester,
Silesia, n. Silesie, o.
Alexander.
Silesian, adj. Silesisch. *—, tn. et f. SiSardinia, to. Sardinie . o.
lesier,in.,Silesische vrouw, yr. of InchSardinian, adj. Sardinicch. * —, m. et f
Sardiniir,, in., Sardinische vrouw, yr. le, o., Silesische , yr.
Sim, in. verkort van Simon.
of meisje, o., Sardinische, yr.
Simon, in. Simon, Sijmen, in.
Sau, n. San, yr.
Shiny, m. verbacterd van Simon.
Savoy, to. Savooije , o.
Savoyard, m. Savooijaard, m.
Siracusa, zie Syracuse.
Sis, f. verbasterd van Cecily.
Saw, n., zie Sau.
Slavonia, n. Slay me, o.
Sawny, in. verbaeterd van Andrew.
Slavonian
, adj. Slavonisch. * —, in. et F.
Saxon, adj. Saksicch. * —, m. et f. Saks,
Sakser, m., Saksicche vrouw, y r. of Slavonier, m., Slavonische vrouw, vr.
meisje, o., Salcische , y r.
of meisje, o., Slavonische, vf.
Sleswick, n. Sleecwijk, o.
Saxony, to. Saksen, o.
Sunder, m. yerbailerd van Alexander. Solomon, zie Salomon.
Sophia, F. Sophia, Sophie, y r. , Fijtje ,
Scheid, n. Schelde, y r.
Scot, no. Schot, m.
o., Sof, Fie, yr., Fietje, Fijtje , o.
Sophy, f. re, basterd van Sophia.
Scotland, n. Schotland, o.
Scotch, adj. Schotsch.* —, ni. pl. Shot- Sound , n. Slot I , yr.
Spaiii , n. Spaoje, c.
ten , m. 'mem
Spaniard, m. Soanjaard, m.
Scotchman , in. Schot , m.
Spanish, adj. Spaancch.
Scottish, adj. Schotsch.
Sebastian , on. Sebastiaan , Bastiaan , Spier , Spire , n. Spiers, o.
Bast, M.
S:ephen, m. Stephanus,Stephaan,Stefaan,
Steven , Steffen , m.
Sib, f. verkort van Sibylla.
SLephy,, on. ice basterd van Stephen.
Siberia, n. Siberie, o.

1O8
Stiria,
Stiermark, in.
Stockholm, n. Stokholm , o.
Scraisond , n. Straalsond, o.
Stra,burgh, n. Straatsburg , o.
Su , f. verbe , terd van Susan.
Suabia, n. Z'„iben , o.
Suabian, adj. Zwabisch. *
m. et 1.
Zwaab,
Zwabische vrouw, y r. of
ineisje, o. 5 Zw4: bische, yr.
Suky, f. verbasterd van Susan.
Susan, Susanna, f. Susanna, Sanne ,vr.,
Santfe , o., Suze, yr.
Susy- , f. verbasterd van Susan.
Swede,
Zweed,

Swedeland, Sweden, n. Zweden.
Swedish, adj. Zweedcch.
Swiss, m. Zwitser,
Switzer, m. Zwitser,
Switzerland, n. Zwisserland , o.
Sylvester , us. Sylvester ,
, m.
Syracusan , adj. Syracusaausch. *
Vrouw y r. of
et f. Syracuser,
Meisfe van Syracuse, o.
S s racuse , n. Syracuse, o.
Syria , n. Syria, o.
Syria's, adj. Syricch.* —,m.etf.
m., Syrische vrouw, yr. of meisje, o.,
Syrische, yr.

T.

Taff, m. verbasterd van Theophilus.
Timmy, in. verbasterd van Timothy.
Tartar, tn. Tartaar,, in. * —, adj. Tar- Timothy, tn. Timotheus.Tijmen ,Tijm, tn.
taarsch.
Tit , m. verbasterd van Theodore.
Tartarian , adj. Tartaarsch. * — , m. et Tobias, m. Tobias, no.
f. Tarte-tar,, ?B. , Tarta,rsche vrouw, Tobit , Toby , m. verbasterd van Tobias.
y r. of meisje , o. 5 Tartaarsche , vr.
Tom , Tommy, m. verbasterd van Thomas.
Tartary, n. Tartar& , o.
Tony, m. verbasterd van Anthor,y.
Ted , Teddy , tn. verbasterdvan Edward. Tournay,, n. Doornik, o.
Tees, n. Etsch, vr.
Tracy, f. verbasterd van Theresa.
Temb, f. Temporantia, yr.
Transylvania, ts. Zevenbergen , o.
Thames, n. Teems, m. Transylvanian, adj. Zeveubergsch. *— 5
Theban, adj. Thebaansch. * —, m. et f. tn. et f. Zevenberger, m., Zevenbergcche
Thebaan, IL, Thebaansche vrouw, vr. vrouw, vr. of meisje, o., Zevenvergof t.,,,isle, o., Thebaansche, yr.
sche, yr..
lebes, n. Thebe, vr.
Treves, Trier, n. Trier, o.
Theobald, in. 7'iebout , in.
Tripol, Tripoly, n. Tripoli, a.
Theodore, m. Theodorus, Theodoor,, Do- Tripolitan , adj. Tripolitaansch. * —, m.
rue, M.
et 1. Tripolitaan , in., Tritolitaansche
Theophilus, In. Theophilus, Godlief, m. vrouw, yr. of meisje, o., TripolitaanTheresa, f. Theresia, Therese, Trees, sche, vr.
vr., Treesje, o. Trojan, adj. Trojaansch. * —, rn. et f.
Thessalia's, adj. Thecsalisch. " —, tn. et Trojaan, ni., Trojaanscke vrouw, yr.
f. 2'hessaliFr, in., Thessalische vrouw, of meisje, o. , Trojaansche, vr.
y r. of meisje, o. , Thessalische, y r.
Troy, n. Troje , o.
Thessaly, n. Thessalia, o.
Tully, m. Tullius, m.
Thomas, tn. Thomas, Tom, Tommi, in. Tunitian, adj. Tunisiaansch. * — , m.
Thomasia, f. Thomasia , Thomasine , y r. Tunisiaan, m., Vrouw, y r. of meisje
Thuringia, n. Thuringen, o.
van Tunis, o.
Thuringian, adj. Thuringsch.*- 5 tn. et f. Turk, m. Turk, in.
Thuringer , m., Thus ingsche vrouw, ,vr. Turkey, n. Tess kite , o.
of meisje, o.
Turkish, adj. In, krch.
T , b, Tibald, Tibby, m. verbasterd van Tuscan, adj. Toscaansch. * —, m. et f.
Theobald.
7'oscaan , in., Toscaansche vrouw, yr.
T=d, in. verbasterd van Theodore.
of meisje, o., Thcaansche, vr.
Tim, tn. verkort van Timothy.
Tuscany, s. Toscane, o.
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Urban, m. Urbanus, Urbaan, m.
Ursula, f. Ursula, Ussule, Ursel, yr.
Ure, Urgly, Ursly, f. verbasterd van' Usly, zie Ure.
Ursula.

Val, m. verkort van Valentine.
Valentine , tn. Valentines , Vakntijn ,
Velten, tn.
Vally,, m. verbasterd van Valentine.
Vandals, m. p1. Vandalen, Wandalen,
Wenden, m. meerv.
Venetian, adj. Venetiaansch. *
tn. et
f. Vehetiaan, T., Venetiaansche vrouw,,
yr. oftneisfe, o., Venetiaansche , yr.
Venice, n. Veneti , o.
Vienna, th Weenen, o.

Vin , m. verkort van Vincent.
Vincent, m. Vincentius , Vincent, m.
Virginia, n. Virginie , o.
Virginian, adj. Virginisch. * —, en. et 1.
Virginier`, m., Virginische vrouw , yr.
of meisfe , o. , Virginische, yr.

Virginy , n. verkort van Virginia.
Vistula,
Weichsel, Weissel,
Vital, m. Vitalii, m.
Vol, m. verbasterd van Valentine.
Vulcan, m. Vukanus, Vulcaan,Vulkaan,m.

4 -9 4,413 ?)-

'V.
Wales, n. Wallis, o.
Wallachia, n. Wallachia, o.
Wallachian , adj. Wallachisch, * —, m.
et f. Wallachièr , tn. , Wallachische
vrouw, vr. of meisje , o. , Wallachksche, yr.
'Walter, m. Walter Wouter , Wolter, in.
Wassaw, n. Warschau, o.
\Vat, Watty , rn. verbasterd van Walter.
Welch, adj. Uit Wallis.
Wesel , n. Wezel , o.
Weser , n. Wezer,, yr.
West-Indies, n. pl. West-Indian, o. mrv.
Westphalia, n. Westphalen , o.
Westphalian, adj. Westphaalsch. * —,
m. et f. IVestphalirg, us., WestphaaIsche vrouw, yr. of meisfe , o., Weslphaalsche, vr.

Xa , n. Oxus, m.

Wetteravia, Wetteraw,, n. Wetterau, yr.
Wick, Wickin , m. verbasterd van William.
Wilhelmina
Wien, y r. , e , o., , vr.,
Willemijntje, o., Mine, Mina, Mijn,
vr., Mijntje, Mientje, o.
Wilkin , Will, m. verbasterd van William.
William, m. Wilhelmus, Wilhelm, Willem, Wilm, Wim, m. ,
, o.
Willy, m. verbasterd van William.
Wim, m. verkort van Winifred.
Winefrid, Winifred,
Winfried, vr.
Wirtemberg ,
Wurtemberg, o.
Wirtzburgh
Wurtshurg , o.
Wischard ,

Guiscard, tn.

Wittenberg, n. Wittenberg,

10 o

Ypress, u. Ijperen, o.

Z.
Zealand, n. Zeeland, o.
Zach, m. verkort van Zacharias.
Zell, n. Zelle , 0.
Zacharias, m. Zacharias, in.
Zuydcr-Sea, n. Zuider Zee, yr.
Zachary, in. verkort van Zacharias.
ZaZweibmcken
, n. Zweebruggen, o.
verbasterd
van
Zack, Zacky, m.
Zwickaw, n. Zwickau, o.
eharias.
Zant, n. Zante, o.
0-0. co 0-0-0-C-0-

A COMPLETE TABLE
OF TILE

IRREGULAR VERBS.
PRESENT.

I abide,
— am,
— arise,
— awoke,
— bake,
— bear,
— bear,
— beat,
— become ,
— beget,
— begin,
— behold,
— bend,
— bereave,
— beseech,
It betides,

ik blijf.
— ben.
— sia op.
— ontwaak.
— bah.
— haar.
— draag.
— sla.
— word.
— gewin.
— begin.
— zip.
— brig.
— beroof.
— verzoek.
— het overkomt.

IMPERFECT.

PARTICIPLE.

abode.
was.
arose.
awoke, R.
baked.
bore, bare.
bore, bare. 3
beat.
became.
beg9t, begat.
began.
bchelA
bent, R.
bet eft, R.
besought. 5
betid, R.

abode. i
been.
a; isen.
awaked.
baken, R.
born.
borne.
beaten, beat.
become.
begotten, begot.
begun.
beheld. 4
bent, R.
bereft, R.
besought. 5
betidden,
betid ,
betight.

i In den verleden tijd abid en in het deems,. abid, abidden en abided kntmen ook voor,, doch zijn ntet sea
e e raciern. 2 Baked verdient de voorkettr. 3 Bore word: than ', 'neer gebruikt den bare. 4 H et verleclen deems.
beholden word: zelden als soolauig gehru lkt. 5 Hoewel beseeched ook voorkornt verdient de onregelmatige corn'
de voorkeur.
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I bid,
— bind,
— bite ,
— bleed,
— blow,
— break,
— breed,
— bring,
— build,
— burn,
— burst,
— buy ,'
— can ,
cas,t
— catch
— chide,
— choose,
— cleave,
— cleave,
— climb,
— cling,
-- clothe,
— come,
— cost,
— creep,
— crow ,
— cut,
— dare, 21
— deal,
— dig,
— distract,
— do,
— draw,
— dream,
— drink,
— drive,
— dwell,
— cat ,

PRESENT.
ik beveel.
— bind.
— bijr.
— bloed.
blaas.
— breek.
- voed op.
breng.
bouw.
— brand.
— berg.
- troop,
— kan.
— werp.
- van.
— berisp.
— Ides.
- kleef.
- kloof.
— kiim.
— hang aan.
kleed.
— kom.
— kost.
kruip.
— kraai.
- snijd.
— duel.
— handel.
— graaf.
— trek,
— doe.
— trek.
- Broom.
— drink.
— drijf.
— WOOD.
—

IMPERFECT.
PARTICIPLE.
bid, bade. 6
bidden, bid. 7
bound. 8
bound.
bit.
bitten, bit. 9
bled.
bled.
blown.
blew.
broken. ii
broke, brake. 10
bred.
bred.
brought.
brought.
built, R. 12
built, R. 12
burnt. 13
burnt.
burst.
burst , bursten. 14
bought.
bought.
could.
cast.
cast.
caught, R.
Caught, R.
chid.
chidden , chid.
chose.
chosen. !I5
cleaved.
clove, R.
clove, clave,16 cleft. cleft, cloven.
clomb, R. 17
climbed.
clung, clang. 18
clung.
clad, R.
clad, R. 19
came.
come.
cost.
cost.
crept.
crept.
crab, R.
crowed. 20
cut.
cut.
durst, R. 22
dared.
dealt, R.
dealt, R.
dug , R.
dug, R.
distraught, R. 23
distracted.
done.
did.
drawn.
drew.
dreamt , R. 26
dreamt, R. 26
drunk. 25
drank. 24
driven, drove. 27
drove.
dwelt, R.
dwelt, R.
eaten. 28
ate. 28

6 Somtijds bad. 7 Sommigen kronen bid a£. 8 Bounden is verouderd. 9 Bitten verdient cle, voorkeur. to Brake
wordt zelden gebruikr. or Broke als dcelw. nag veilig voor eene foot worriers gehouden. 12 Bullded word: eelden gebruskt. 03 Schoon to burn regelmatig is ,komt de onregelmatige vorm het sorest boor, hoofcizakelijk bra
verl. deelw. 14 Sommigen keuren bursten af. 05. Chose Irons: all derlw. ook voor, doch is Hier Ian to rodeo- 16
Cleve schijnt verouderd 07 Clomb is verouderd. 08 Sommigen keuren clang af 09 Clad als vcrleden tijcl is bij
na verouderd. 20 Crmo is verouderd. is To dare, ultra/ten, is regelos. or Sommigen keuren dared of. 03
Distraught komt in geese mij bekende spraakkunst voor; SMART noel]. den onreg-elmatigen vorin veiouderd ,
ea echter word: het in de werken der beste schrijvers outer dagen sours aangetroffen. 04 Men vindt ook drunk,
dat echter nice to verkiezen is 25 Drunken werd vroeger ook gebruikt , doch is than: een brjvoegelijk mime.
.6 Dreamt word: thins weinig meet gebruikt. 07 Dine als deelwoord is misschien enkel den dichrer geoorloofct.
28 Eat bona ook voor, (loch is met aaa to radon.
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PRESENT.

I fall,
— feed,
— feel,
— fight,
— find,
— flee,
— flue , fly.
— fling,
— forbear,
— forbid,
— forget,
— forgive,
— forsake,
— freeze,
— freight,
— geld,
— get,
— gild,
— girt,
— give,
— go,
— grave,
— grind,
— grow,
— hang, 38
— have, 39
— hedr,
— heave, 40
— help,
— hew,
— hide,
— hit,
— hold,
— hurt,
— keep,
— kneel,
— knit,
— know,
— lade, ,
— lay, 45

ik val.
— weld.
— voel.
— vecht.
— vind.
— vlied.
- vlieg;
— werp.
— laat na.
— verbied.
— vergeet.
— vergeef.
— verlaat.
— vrees.
— bevracht.
— lub.
— krijg.
— verguld.
— gord.
-- gee.
— ga.
— graaf.
— maal:
— groei.
— hang.
— 110.
— boor.
— hef.
— help.
— houw.
— verberg.
— tref.
— houd.
— bezeer.
— houd.
— kneel.
— brei.
— ken.
— laad.
— leg.

IMPERFECT.

fell.
fed.
felt.
fought.
found.
fled.
flew.
flung,
forbore.
forbid, forbade.
forgot. 32
forgave.
forsook.
froze.
fraught, R. 34
gels, R. 33
got. 35
gilt, R.
girt, R.
gave.
went.
graved,
ground.
grew
hung, R.
had.
heard.
hove, RI.
helped.
hewed.
hid.
hit.
held.
hurt.
kept.
knelt, R.
knit, R.
knew.
laded.
laid.

PARTICIPLE.

fallen. 29
fed.
felt.
fought.
found.
fled.
flown. 30
flung.
forborne.
forbidden , forbid.
forgotten. 32
forgiven.
forsaken. 31
frozen:
fraught, R.
gelt, R. 33
got , gotten. 36
gilt, R.

girt,

R.

given.
gone.
graven, R. 37
ground.
grown.
hung , R.
had.
heard.
hoven, R. 41.
holpen, R. 42
hewn, R.
hidden, hid. 43
hit.
held , holden. 44
hurt.
keRt.
knelt, R.
knit, R.
known.
laden.
laid.

29 Fran is niet verkieselijk. 3o Overflown words sours verkeerdelijk gebruikt voor overflowed van to overflow.
3t Forsook is als deelwoord niet aan to raden, 32 Forgot in den verl. tijd en forgot in het deelwoord worden
do, de nicuwste spraakkundigen afgekeurd , hoewel het laatste reel gebruikt words. 33 De regelmatige vorm reediest de voorkeur• 34 Fraught in den verleden . tijd is verouderd. 35 Cat begins to verouderen. 36 Bellaire in de
zamenstelling forgotten, dat beter is don forgot, words gotten minder gebruikt dan got. 37 To Engrave is regelm.
33 To bang als overgank. werkw., ophangen , son de galg hangen, is regelmatig; in de andere beteekenissen , b.
v. eene kamer behangen, en als niet overgankehjk, words de onregelmatige vorm gebruikt. $9 To behave is eegelmatig. 40 De oneegelma t ige rorm kornt enkel in de taal der zeelieden voor, hoewelhoven slechts zelden. 41
Hovt words ook als deelwoord aangetroffen. 42 Ho/pen is verOuclerd. 43 Hidden reediest de voorkenr. 44 Holden
komt roornamelijk in aankondiginges en bij regtsgeleerden nose. 45 IIetis merkwaardig, dat de Engelschen to lay
(leggen) en to lie (liggen) met elkander verwarren , even als de Nederlanders bun le ggen en I igge n; b. v.
Tee mother lay (laid ; down her infant to sleep ; de moeder lag ,leg der Naar kin dte s lapen.

1053
PRESENT.

IMPERFECT.

led.
Ilt leid.
I lead,
leapt, R.
— leap,
— spring,
lef t .
— laat.
— leave,
lent.
— leen,
— lend,
let.
— let,
— laat.
lily.
— lie,.
— lig.
lift, a.
— lift, 47
— ligt.
lit, R.
— steek aan.
— light, 48
loaded.
— load,
aad .
lost.
— verlies.
— lose,
made.
— maak.
— make,
might.
— mag.
--may,
meant, R.
— mean,
— meet.
met.
— meet,
--ontmoet.
melted.
— melt,
— smelt.
mowed.
maai.
—
— mow,
— must
,must.
— moet.
paid.
-- betaal,
pent.
— sluit op.
put.
— zet.
1
-1-- ppqua
P euyntit;, 54
quit, R.
— vleeer slaat.
read,
read,
rent.
— scheur.
— rend,
lid,
-- bevrijd.
— rid,
rude, rid. 55
— rijd.
— ride,
rung, rang.
-- luid.
— ring,
— sta.op.
— rise,
r ived.. 57
— splijt.
— rive,
rotted.
— rot.
— rot,
58
— run,ran.
— loop.
sawed.
— zaag.
— saw,
said.
zeg.
say,
—
—
saw.
— see,
— zie.
t..
ssooudg,ha
— seek,
— zoek.
— seethe,
— tied.
— verkoop.
— sell,
sold.
— zend.
sent,
— send,
— zet.
set.
— set,
— naai.
sewed.
— sew,
shook.
— schud.
— shake,
should.
— zal.
— shall,
shaped.
— vorm.
— shape,
shaved.
— scheer.
— shave,

—l

PARTICIPLE.

leapt, R.
left,
tf .
lent.
let.
lain, lien. 46
lift, It.
lit, R.
loaders, R.
lost.
made.
meant,, R. 49
met
met.
molten, R. st
mown, R. 52
paid.
pent.
5R3.
quit,
read.
rent.
rid.
,
ridden, rid. 56
rung.
risen.
riven.
rotten , R.
run.

sawn, R.
said.
said
seen.
sought.
sodden, R. 59
sold.
sent.
set.
sewn, R. 6o
shaken. 61
shapen , R.
shaven, R.

46 Lien is ties zoo algetneen,als lain. 47 De onrege:matige vorm is niet seer gebruikelijk. 48 De regelmatige
norm verdicnt de voorkeur. 49 De regclmal ige vorm words door sommigen afgekeurd. 5s Molten is vcrouderd.
52 Sommigen veswerpen mowed, hoewel y onder grond. 53 To pen, sehrijven , is regelmatig. 54 De regelmatige
norm is de verkieselijkste. 55 Rid wordt door GRANT afgekeurd. 56 Ridden is beter dan t id, en rode, dat ook
ais deelwoord voorkomt, is of se ketren. 57 Rove, slat ook gevonden words, verdient geene aanbeveling. 58
Ron komt ook reeds voor. 59 Men vindt ook sod als deelwoord , hetwelk echter geene aanprijzing verdicts. 6o

Sewn is niet seer gebruikeiijk.

65

Shook komt ook voor, dock verdient geene aanprijzing.

154
PRESENT.

I shear,
— shed,
spew,
-- shine,
— shoe,
— shoot,
— show,
— shred,
— shrink,
— shrive, 66
— shut,
— sing,
— sink,
— sit,
— slay,
— sleep,
— slide,
— sling,
— slink ,
— slit,
— smell,
— smite,
— sow ,
— speak,
— speed,
— spend,
— spill,
— spit, 77
— split,
— spread,
— spring,
— stand,
— steal ,
— stick,
— sting,
— stink,
— strew ,
— stride,
— strike,

Et scheer.
— stort.
— toon.
— schiju.
— besla.
— schiet.
— wen.
— snijd.
— krimp.
— biecht.
— s p lit.
— zing.
— zick.
— zit.
— sla flood.
— slaap.
— glijd.
— Slinger.
— slurp.
— kloof.
— ruic.
— tref.
— zaai.
— spreek.
— spoed.
— breng door.
— stort.
— spin,
— spuug.
—_splijt.
— spreid.
— spring.
— sta.
— steel,
— steek.
—steek.
— stink,
— strooi.
— schrijd.
— sla.

IMPERFECT.

shore, R.
shed.
sheaved.
shone, R.
shod.
shot.
showed.
shred.
shrunk, shrank. 65
shrove.
shut.
sang, sung.
sank, sunk.
sat. 63
slew.
slept.
slid. 70
slang, 71 slug.
slink, 71 slunk.
slit, R.
smelt, R.
smote. 72
sowed.
spoke , spake. 73
sped. 75
spent.
spilt, R.
span, 76 spun.
spit, spat.
split, R.
spread.
sprang, 79 sprung.
stood.
stole.
stuck.
stung , stang. 76
stunk, stank. 81
strewed,
strode, strid.
struck. 8o

PARTSCIPLE.

shorn, R.
shed.
shewn.
shone, R. 6z
shod. 63
shot. 64
shown, It.
shred.
shrunk.
shriven, shrift.
shut.
sung.
sunle. 67
sat, sitten. 69
slain.
slept.
slidden. 70
slung.
slunk.
slit , R.
smelt, R.
smitten, smit.
S014112 , R.

spoken. 74
sped.
spent.
spilt, R.
spun.
spitten , spit.
split, R. 73
spread.
sprung.
stood.
stolen.
stuck.
stung.
stunk.
strewn, R. 81
stridden, strid.
struck, stricken.

62 De regelmatige verses is tiles seer gebruikelijk. 63 Shodden is geheel eroud e r cl. 64 Sbottess Items ool
dock enkel als bijv. naamwoord. 65 Shrunk is bet gebruikelijkste. 66 Dit wooed is sleat3 in de vons-a,
kelijk. 67 Sunken words slechts als bijv. gebezigd; b. v. a sunken rock. 66 Men vim], ooksate. 99 Sate,
emus weinig weer gebruikt. Er zijn er ook, die sate, en anderen , die sir gebraikt hebben. 7e Slzilcd in dell ver
leden' tijd en slid in het deelw. zijn sir, aan to raden. 71 Stank en slang zijn verouderd. 72 Senit in den sort,
tijd is niet to verkiezen, ofschoon het voorkomt. 73 Spoke is weinig in gebruik, dan bij clichters. 74 Men vindt
in het deelw. ook spoke, even Os broke van to break, en sneer clergelijke, die echter door de spraaki,andsge'n
worden afgekeurd. 75 Bij sommige spraakkundigen ook speeded. 76 Span cn stang zijn veronderci. 77 Bij ondere
schrijvers hoist ook ' de regelmatige vorm voor,, die echter thans niet sneer gebruikelijk is. 78 De regelmatige
vorm is bij sommigen niet aangenomen. 79 Sprang is veronclerd., en sprang is reeds tang bniten gebruil:. it Stank
is veronderd. So Strake en stroke zijn ook in gebruik geweest. 82 Stricken sal als deelw. ligt met r vowkosnen , en strucken is geheel ♦ erondcrd. t 3 Eenige splaakk. misses het regelsn. deelw.

1055
PRESENT.

I Airing,
--strive,
-- straw, $4
--swear,
— sweat,,
— sweep,
--swell ,
-- swim,
--swing,
— take,
— teach,
ivey
..--_ttear,

IMPERFECT.

PARTICIPLE.

strung, a.
strung,, R.
strive3 .
strove.
--srrooi.
strown, R.
strowed.
sworn.
swore, swore. 85
--zweer.
— zweet.
sweat, R. 86
sweat, R. 86
oeplite.n,
— veeg,
swept.
swollen, R. 87
zwel.
swelled,
— zwein.
swum.
swam, swum.
— zwaai.
swang , 89 swung.
— neem.
taken.
took,
— leer.
taught .
taught.
— scheur.
tot n.
tore, tare,
— zeg.
told.
told
.— drink,
7
— denk.
thought.
thought.
--shrive ,
— gedij.
thriven, R. 88
throve, R.
— throw,
— werp.
thrown.
threw.
thrust.
— tkrast,
— SCOW'.
thrust,
trodden. 9o.
— tread ,
— treed.
trod.
hed,
wash,
—
— wasch.
washen, R. 91
was
waxed.
waxen, R.
— draag.
worn.
wore. 9 2
-- wear,
— weef.
woven, R.
wove, R.
— weave,
— ween.
wept.
wept.
— weep,
— bevochtig,
— wet, 93
wet, R.
wet, R.
—
wil.
would.
— will 1 94
--win.
-- win ,
wore.
071
won. V5
— wind.
— wind,
wound.
wou nd, R. 96
--denk.
— wit, 97
WiSt.
wilt.
weet.
— Wit , wet, 97
wot
'not.
-- werk.
--werk
wrought, R.
wrought, 'R.
--wreat'he,
--bekrans.
wreethen , R. 98
wreathed.
—wring.
— wring,
wrung, R. 99
wrung, R.
...... etscrha:iii.f.
— write,
wrote. I00
written. loi
— writhe,
writhen , R. 1 0 2
writhed.
1k besnaar.
— streef.

(strewed strewn ,) is ook in gebruik geweest. 85 Swore is niet zeer gebrnikelijk. 86 Sommigen
84
sehriivess swet. — Sweaters als deelwoorcl komt ook vont. . Eenigen keuren den regelmatsgen vorm af. 87 Bij
,vige, It.= het minder goede swoln voor. 39 &yang is verouderd. 33 De regelmatige vorm words door
sum et afgekenrd. 9 0 Trod, dot ook voorkomt , words door velcn afgekeusd. 9t Hoewel w—ashen zelden
foorkonst , heels men het ecbter in unwashen. 92 Ware is ook so gebruik geweest. 93 De onregelmatsge vorm
weir* zelden gebruikt. 94 To will is een bedrijvend werkwoord en regelmatig. 95 Wan is ook in gebruik ge96 De onregelmatige vorm verdient de voorkeur. 97 Dit woord is verouderd. 98 Wreathen is verouderd.
Antigen kenren den regelmatigen vorm af. too Writ is ook in gebruik geweest. tot Writ en wrote zijn ook sin
iwaorden in gebruik geweest. Writ is nog over, dock onkel ale een zelf;tandig naamwoord. 162 Writben

*wit Lima zelden steer gebraiks.
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